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1. Arka Plan Bilgileri 

Bu rapor, Bilinçlendirme Eylem Planı Raporu’nun üçüncü versiyonudur. ETKB’ye 26 Haziran 2015 

tarihinde sunulan raporun ikinci versiyonunun güncellenmiş hali, ETKB DİAB ile 2 Temmuz 2015 

tarihinde ve ETKB YEGM ile 6 Temmuz ve 10 Temmuz 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantılar 

uyarınca yeniden gözden geçirilmiştir. 24 Temmuz 2015 tarihinde ETKB’nin resmi yazı ile sunulmuş 

olan görüşleri de raporun ilgili bölümlerinde yansıtılmıştır. 

Bu rapor, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile JV of Deloitte ve DNV GL arasında “Müktesebata 

Uyum ve Bakanlık Kapasitesinin Geliştirilmesi, BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına ilişkin Destek ve 

Görünürlük ve Kamunun Farkındalığına ilişkin Danışmanlık Hizmetleri” projesine ait Görev 4 

kapsamında imzalanan Sözleşme’ de belirtildiği üzere, 9 Haziran 2015 (1. Versiyon) ve 19 Haziran 

(2. versiyon) tarihlerinde ETKB’ye teslim edilen Bilinçlendirme Eylem Planı Raporu’nun güncellenmiş 

halidir. 

Bilinçlendirme Eylem Planı’nın ikinci versiyonunun güncellenmesi, ETKB DİAB ile 23 Haziran 2015 

tarihinde gerçekleştirilen toplantılar ışığında gerçekleştirilmiştir. 

Bu “Bilinçlendirme Eylem Planı Raporu”, CS01, CS02 ve CS04 kontratları kapsamında, proje 

süresince yürütülecek olan iletişim faaliyetlerine ilişkin genel bir çerçeve sunmayı hedeflemektedir. 

CS02 ve CS04 kontratlarının faaliyete geçmesine müteakip, söz konusu rapora ilişkin daha detaylı 

ayarlamalar yapılması amacıyla, CS02 ve CS04 kontratlarının Danışman taraflarıyla, ayrı ayrı 

toplantılar düzenlenecektir. 

 GTC’ye, kamuoyunda enerji algısına ilişkin ETKB tarafından gerçekleştirilen herhangi bir anket 

sonucu iletilmediği için, GTC algıyı anlayabilmek için bu raporun hazırlık aşaması sırasında ETKB ile 

gerçekleştirilen toplantılardan faydalanmıştır. GTC olarak, anket eksikliğini bir boşluk olarak 

değerlendirilmekte ve özellikle her iki tür yatırımcıya da (1 MW’ın üzerindeki ve altındaki) hitap eden, 

bir kamu anketi yapılmasını önerilmektedir. 

Bilinçlendirme Eylem Planı Raporuna ait ilk versiyonun 9 Haziran 2015 tarihinde ETKB’ye teslimine 

müteakip, Danışman şirket, Dış İlişkiler ve Avrupa Genel Müdürlüğü’nün görüşlerini almak 

maksadıyla aynı gün ETKB Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Murat 

Becerikli ile bir toplantı düzenlemiştir ve Murat Becerikli’nin görüş ve yorumlarını yansıtmak üzere 

raporun ikinci versiyonunu hazırlamıştır. 

Murat Becerikli’ ye raporun ikinci versiyonunun teslimi sonrasında, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü 

Yusuf Yazar, Enerji Verimliliği Daire Başkanı Halil İbrahim Gündoğan ve Genel Müdür Yardımcısı 

(Enerji Verimliliğinden Sorumlu) Erdal Çalıkoğlu’nun katılımlarıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, ETKB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Ali Kerem Eskigün’ün katılımıyla basın ziyaretlerine 
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ilişkin bir toplantı düzenlenecektir. Söz konusu toplantılar Murat Becerikli’nin dairesi tarafından 

ayarlanacaktır. 

1.1. Türkiye'deki Enerji Sektörüne Genel Bir Bakış 

Türkiye, gelecekteki önemli büyüme potansiyeli ile dünyada en hızlı büyüyen enerji piyasalarından 

biridir. Elektrik talebi 2014 yılında 255 TWh’a tekabül etmektedir. Elektrik talebinin 2021’e kadar yılda 

%5 oranında artması beklenmektedir. 

Enerji talebindeki bu hızlı artış, Türkiye’nin enerji verimliliğini artırmak, sürdürülebilir bir enerji sektörü 

ve iyi işleyen bir liberal enerji piyasa oluşturmak ve arz güvenliğini geliştirmek için somut eylemlerde 

bulunmasını gerektirmektedir. Türkiye geçtiğimiz son 10 yıllık dönemde enerji sektörünün hemen 

hemen bütün alanlarında kapsamlı bir reform uygulamıştır. Bu amaç doğrultusunda, birtakım yasal 

ve kurumsal reformlar başlatılmış ve uygulanmıştır. Her ne kadar reformlar başlangıçta öngörüldüğü 

gibi düzenli olarak ilerleme göstermese veya zamanında hızlandırılmasa da, sürekli olarak 

derinleştirilmiştir ve rekabetçi piyasalar için gerekli olan adımların ilerleyen zamanlarda atılması 

hedeflenmiştir. 

OECD ülkelerinin deneyimleri, perakende satış piyasasına ilişkin düzenlemelerin iyileştirilmesi için 

sarf edilen çabaların tamamının yasal düzenlemeyi yapanlardan beklenmemesi gerektiğini, aksine 

çok fazla merkezîleştirildiklerinde başarısız olacaklarını göstermektedir. Diğer taraftan, dünya 

çapında düzenleyici reform gündemi son yirmi yıl içerisinde değişim göstermiştir. Başlangıçta, 

serbestleştirme döneminde hükümetlerin etkisiz konumda olması ve özel girişimlerin yönetimi ele 

alması gerektiği düşünülmüştür. Ancak, enerji piyasasının piyasa başarısızlıklarını önlemek amacıyla 

düzgün işleyişini destekleyecek, uygulanabilir mevzuatlardan oluşan sağlam bir zemine ve güçlü bir 

idareye sahip iyi bir yönetişim becerisi gerektirdiği fark edilmiştir.   

ETKB, enerji sektöründeki en önemli politika oluşturma organıdır. Ayrıca, piyasada reform 

programının merkezi denetim ve koordinasyon organıdır. Bu yüzden, doğru politika ve stratejilerin 

belirlenmesinde, yasal ve idari çerçevenin oluşturulmasında ve stratejilerin uygulanmasında 

ETKB’nin kurumsal kapasitesi önemlidir. Düzenleyici reformların yönetimi ve koordinasyonu için, 

ETKB’nin enerji planlama ve tahmin modellerinin yanı sıra reformların ilerlemeyi gözlemleme, 

denetleme ve destekleme kapasitelerinin de geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, piyasa 

katılımcılarına ve kamuya doğru ve güncel bilgi aktarma amacıyla, enerji verilerinin toplanması, 

saklanması ve analiz edilmesi ile enerji istatistiklerinin toplanması ve enerji istatistiklerine erişim 

kapasiteleri AB ülkelerindeki uygulamalar doğrultusunda geliştirilecektir.  

Sürdürülebilir enerji konusu dünya gündeminde yer almaktadır. Türkiye’nin üye devletlerinden biri 

olduğu Birleşmiş Milletler, herkes için modern enerji hizmetleri, uygun fiyatlı enerjiye erişim, enerji 

verimliliği ve enerji kaynaklarının ve enerji kullanımının sürdürülebilirliği de dâhil olmak üzere 

günümüz medyasında yer alan sürdürülebilir enerjiye ilişkin konular hakkında farkındalık oluşturmak 
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ve harekete geçilmesini sağlamak amacıyla 2012 yılını “Herkes için Sürdürülebilir Enerji Uluslararası 

Yılı” ilan etmiştir.  

“Enerji, ekonomik büyüme, artan sosyal eşitlik ve dünyanın büyümesine izin veren çevreyi birbirine 

bağlayan altın bir ipliktir.” 

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon 

İzlenecek Adımlar 

ETKB, bütün önemli işlevleri yerine getirebilmek için uzman kadro ve kaynaklara gereksinim 

duymaktadır. Politika geliştirme ve kurumsal tasarımdan sorumlu bakanlık çalışanlarının yatırımlar 

için daha iyi bir çerçeve sağlayan yüksek kalite düzenlemeler için nelerin gerekli olduğunu daha iyi 

belirleyebilmek ve bu gereksinimlerin daha fazla farkında olmak için uzmanlık ve deneyimin zamanla 

geliştirilmesi ve devam ettirilmesi gerekmektedir. Bu durum, ETKB personelinin yeteneklerinin 

geliştirilmesi için bir kapasite geliştirme programının yürütülmesini gerekli kılmaktadır.  

Yukarıda bahsedilen ana hususlarda kayda değer bir gelişme gösterilmesine rağmen, yasal 

çerçevenin uygulanmasının hızlandırılması ve daha fazla ilerleme kaydedilmesini engelleyen yasal 

ve düzenleyici çerçevedeki boşluklar ve eksikliklerin tespit edilmesi ve giderilmesi gerekmektedir.   

Son olarak, Türkiye’nin elektrik ve gaz piyasaları, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğindeki mevcut 

yasal düzenlemeleri büyük ölçüde AB enerji müktesebatı ile uyumlaştırılmış olmasına rağmen, daha 

fazla uyumlaştırma için diğer alanlar yeniden gözden geçirilecektir.  

Son yıllarda Türkiye doğal gaz piyasasına ilişkin ana iştigal konuları arasında piyasayı yükümlü 

BOTAŞ’ın tekel gücünü azaltarak rekabete açmak amacıyla serbestleştirilmesi, BOTAŞ’ın yeniden 

yapılandırılması ve AB’nin enerji politikaları ile uyumlu olması yer almaktadır.  

Doğal gazın Türkiye’ye ithal edilmeye başlandığı 1987 tarihinden bu yana, talep 2012 yılında 45 

Bcm’ye ulaşarak çok hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Türkiye, neredeyse tamamen ithalata bağlıdır. 

Son yıllardaki gelişmeler dolayısıyla doğal gazın payı toplam enerji tüketiminin yaklaşık olarak üçte 

birine tekabül etmektedir. Türkiye’nin doğal gaz tüketimi profilindeki en çok göze çarpan özellik, 

elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın ana enerji kaynağı olarak yüksek paya sahip olmasıdır. 

Nisan 2001 tarihinde kabul edilen Doğal Gaz Piyasası Kanunu (DGPK), mevcut olan ve hali hazırda 

planlanan “ulusal nakil hatları” haricinde, BOTAŞ’ın doğal gaz sektöründeki tekel haklarını 

sonlandırmıştır ve ithalat, iletim, toptan satış, dağıtım, ihracat ve depolama gibi aktivitelerin her biri 

için bir lisans çerçevesi oluşturmuştur. Ancak, DGPK, var olan iletim ağlarına bağlı olmaları şartıyla 

özel şirketlerin kendilerine ait iletim ağları kurmalarına ve sahip olmalarına izin vermiştir. 

DGPK kapsamında, Türkiye’nin doğal gaza ilişkin mevzuatlarının AB’nin enerji müktesebatına 

uyumlaştırılması bir dereceye kadar başarıyla gerçekleştirilmiştir. DGPK’nin Türkiye’nin gaz 
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piyasasını teorik olarak rekabete açmasına rağmen, asıl rekabet halen sınırlı düzeydedir. BOTAŞ, 

halen ithalat ve toptan gaz satış piyasasındaki hâkim konumunu sürdürmektedir.  Doğal Gaz 

Piyasası Kanunu’nun BOTAŞ ithalat sözleşmelerinin ulusal tüketimdeki payının 2009 yılına kadar 

%20 azaltılması ve BOTAŞ’ın yeniden yapılandırılması süreci gibi rekabete ilişkin bazı hükümleri 

yerine getirilememektedir. Ayrıca, ayrıştırma ve fiyat belirlemenin de yer aldığı sektörün 

serbestleştirilmesine ilişkin sorunlar da askıda beklemektedir.  

“Gaz salınımı” programı tarafından ortaya konan serbestleştirmeden ve özel sektörün toptan gaz 

piyasasına girmesinden azami seviyede fayda sağlamak için, BOTAŞ’a ilişkin faaliyetlerin yasal 

olarak ayrıştırılması, şeffaflığı sağlamak ve çapraz sübvansiyonları gidermek kapsamında önem arz 

etmektedir. DGPK’da belirlenen çalışma planı kapsamında, yasal ayrıştırmanın 2009 yılına kadar 

yürütülmesi planlanmasına rağmen halen değerlendirme altındadır.   

DGPK, piyasa modelindeki gerekli değişimleri düzenlemek amacıyla ETKB’nin ilgili kurumları ve 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun da desteğiyle ETKB tarafından inceleme altındadır ve kanun 

değişiklik taslağı ise yoldadır. 

Hedefler 

Türkiye Enerji Sektörünün AB Enerji Öncelikleri ve Stratejileri ile uyumlu olarak gelişme göstermesi 

için, ETKB’ye ait işlevler, eğitim ve uzmanlaşma ile ETKB personelinin kapasitesinin geliştirilmesi ile 

iyileştirilecektir. Söz konusu bu hedefler aşağıdaki gibidir; 

‒ Enerji sektörünün ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek, seçilen birincil enerji, elektrik planlama 

ve tahmin yöntemlerini kullanma, enerji istatistikleri ve enerji enformasyon sistemi desteğinin 

uygulanması ve mevcut durumun ve bu bağlamdaki ilgili çalışmaların belirlenmesi amacıyla 

ETKB personelinin uzman kapasitesinin geliştirilmesi. 

‒ ETKB personelinin, boşluk analizi ve tarama ile sınırlı kalmamak üzere; elektrik, doğal gaz, 

enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjide AB müktesebatı ile mevzuat uyumuna hâkim olması.  

‒ Enerji reform sürecini ve AB enerji müktesebatı ile genel uyumlaştırma sürecini etkin bir 

şekilde idare edebilmesi ve geliştirebilmesi amacıyla ETKB’nin kurumsal kapasitesinin 

artırılması. 

‒ Doğal gaz piyasasında ileri serbestleştirmeyi ve BOTAŞ’ın gaz ticareti, iletim ve depolama alt 

sektörlerindeki faaliyetlerinin ayrıştırılmasını engelleyen unsurların belirlenmesi ve bu 

unsurların ortadan kaldırılması. 

‒ Görünürlük faaliyetleri ile enerji verimliliği proje yönetimi, yenilenebilir enerji, AB 

müktesebatıyla uyumlaştırma süreci ve AB enerji politikaları, başka bir deyişle stratejiler, enerji 

verimliliği, yenilenebilir enerji ve özellikle arz güvenliğine ilişkin olarak kamu farkındalığının 

artırılması. 

Bilinçlendirme Eylem Planı Raporu, son hedefin kapsamı çerçevesinde hazırlanmıştır. 
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1.2. Çalışma Kapsamı 

AB-Türkiye Mali İşbirliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektör Programı Faz-1 Projesi 

2012 yılında sunulan “Türkiye Enerji Sektörünün AB Enerji Öncelikleri ve Stratejileri Kapsamında 

Güçlendirilmesi” adlı proje kapsamında aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir: 

‒ Kontrat 1 – “AB Mevzuatı Uyumlaştırması ve ETKB Kurumsal Kapasitesi ve BOTAŞ’ın 

Ayrışması ve Görünürlük ve Kamu Bilincinin Oluşturulması Hususlarında Danışmanlık Hizmeti 

Alınmasına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri” 

‒ Kontrat 2 – Yenilenebilir Enerji Sektörünün Geliştirilmesi 

‒ Kontrat 3 – Doğal Gaz Sektörünün Yeniden Yapılandırılması   

‒ Kontrat 4 – Enerji Verimliliğine ilişkin Danışmanlık Hizmeti  

Bu çalışma, aşağıdaki dört ana görevi içeren,” Kontrat 1 – AB Mevzuatı Uyumlaştırması ve ETKB 

Kurumsal Kapasitesi ve BOTAŞ’ın Ayrışması ve Görünürlük ve Kamu Bilincinin Oluşturulması 

Hususlarında Danışmanlık Hizmeti Alınmasına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri” kapsamında 

gerçekleştirilecektir: 

o GÖREV1: ETKB için Kurumsal İnceleme ve Kapasite Geliştirme  

o GÖREV2: Enerji Sektörünü AB Müktesebatıyla Uyumlaştırma 

o GÖREV3: BOTAŞ ve Gaz Piyasası Açılışı için Ayrıştırma Desteği 

o GÖREV4: Görünürlük ve Kamunun Farkındalığına İlişkin Faaliyetler 

 

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji üzerine geliştirilen çok yıllı bir iletişim planının olmaması 

sebebiyle, böyle kapsamlı bir plan hazırlamak önem teşkil etmektedir. Çok yıllı bir iletişim planının 

hazırlanması hedeflenmektedir ve GEF programı kapsamında yürütülen başka bir proje ise 

uygulamaya konulmak üzere yoldadır. 

Bilinçlendirme Eylem Planı Raporu, CS01, CS02, CS03 ve CS04 kontratları kapsamında, proje 

süresi çerçevesinde gerçekleştirilecek iletişim faaliyetlerine ilişkin genel bakışı sunmayı 

hedeflemektedir. 

1.3. ETKB’nin Önceki Deneyimleri ve Devam Eden Projeleri 

Bilinçlendirme Eylem Planı’nın hazırlanma aşamasında, DİAB tarafından kontratın başlangıç 

döneminde gelen öneri üzerine Danışman firma, ETKB YEGM (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü) 

ve AİKB tarafından yürütülen Bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında önceki deneyimlerini mercek 

altına almıştır.   

10 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen toplantı ve görüşmeler sırasında, ETKB personeline ve 

AİKB’ye yöneltilen soruların kapsamı aşağıdaki gibidir: 

‒ Herhangi bir iletişim stratejisi ve/veya Bilinçlendirme eylem planı geliştirilmesi ve uygulanması 



Müktesebata Uyum ETKB’nin Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın  

Ayrıştırılmasına  İlişkin Destek,  Görünürlük ve Kamunun  
Farkındalığına İlişkin  Danışmanlık Hizmetleri                                         Bilinçlendirme Eylem Planı Raporu – Onaylanmış Final 
    

 

Deloitte & DNV GL İş Ortaklığı –Ekim  2015  6                

‒ Hedef kitlede Farkındalık yaratma ve/veya artırmaya ilişkin olarak proje açılış ve kapanış 

etkinlikleri, çalıştaylar, eğitimler, vb. gibi etkinliklerin planlanması ve uygulanması 

‒ Hedef kitlede Farkındalık yaratma ve/veya artırmaya ilişkin olarak herhangi basılı yayın 

tasarlanması, basılması ve dağıtılması 

‒ Hedef kitlede Farkındalık yaratma ve/veya artırmaya ilişkin olarak kamu spotu gibi herhangi 

görsel-işitsel materyalin üretilmesi ve yayınlanması   

‒ Hedef kitlede Farkındalık yaratma ve/veya artırmaya ilişkin olarak herhangi gazetede reklam 

veya radyo spotlarının hazırlanması ve yayınlanması 

‒ Hedef kitlede Farkındalık yaratma ve/veya artırmaya ilişkin olarak herhangi basın konferansı 

düzenlenmesi 

‒ Hedef kitlede Farkındalık yaratma ve/veya artırmaya ilişkin olarak herhangi basın bülteninin 

dağıtılması 

‒ Basın ziyaretlerinin düzenlenmesi 

‒ Hedef kitlede Farkındalık yaratma ve/veya artırmaya ilişkin olarak herhangi görüşme 

gerçekleştirilmesi ve yayınlanması /yayımlanması 

‒ Hedef kitlede Farkındalık yaratma ve/veya artırmaya ilişkin olarak herhangi internet sayfası 

ve/veya portalın geliştirilmesi 

‒ Hedef kitlede farkındalığı artırmaya yönelik olarak sosyal medya araçlarından faydalanılması 

Toplantı ve geniş kapsamlı görüşmeler sonucu Danışman firma tarafından elde edilen bilgiler 

aşağıda özet şeklinde sunulmuştur. ETKB’nin önceki deneyimleri incelendiğinde, farkındalığa ilişkin 

yürütülen faaliyetlerin çoğunun eğitimler şeklinde gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir.  

Gerçekleştirilen toplantılar aracılığı ile YEGM’den elde edilen bilgiye göre; 1980’lerden bu yana 

YEGM poster, pankart ve broşürler hazırlatmıştır ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlara dağıtmıştır. Her 

yıl Ocak ayının ikinci haftasına denk gelen Enerji Verimliliği Haftası’nda enerji verimliliğine ilişkin 

çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. YEGM personeli hane halkı ve öğrencilere enerji verimliliği ve 

yenilenebilir enerji kaynakları konularında farkındalık yaratmak amacıyla seminerler 

düzenlenmektedir. Ayrıca, enerji verimliliği konulu kamu spotları hazırlanmış ve yayınlanmıştır. 2006 

yılında, Farkındalığı artırmak ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, YEGM kampüsünde “Örnek 

Bina” inşa edilmiştir. Her yıl, “Sanayide Enerji Verimliliğini Artırma Projesi (SEVAP)”, “Enerji Verimli 

Endüstriyel Tesis (EVET)” ve “Enerji Verimli Ürün (EVÜ)” gibi üç kategoriden oluşan Sanayide Enerji 

Verimliliği Yarışmaları (SENVER) düzenlenmektedir. Ek olarak, TÜBİTAK ve Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın yardımlarıyla ilkokul öğrencileri arasında enerji verimliliği temalı resim ve hikâye 

yarışmaları, ortaöğretim öğrencileri arasında proje yarışmaları düzenlenmektedir. Kazanan 

öğrencilerin ödülleri ise, Ocak ayında düzenlenen Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı 

Organizasyonu’nda takdim edilmektedir.  



Müktesebata Uyum ETKB’nin Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın  

Ayrıştırılmasına  İlişkin Destek,  Görünürlük ve Kamunun  
Farkındalığına İlişkin  Danışmanlık Hizmetleri                                         Bilinçlendirme Eylem Planı Raporu – Onaylanmış Final 
    

 

Deloitte & DNV GL İş Ortaklığı –Ekim  2015  7                

1.3.1. AİKB (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ile Ortak 
Yürütülen Projeler 

Enerji alanında AİKB tarafından sağlanan üç kredi türü mevcuttur: 

 

1. TurSEFF (Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı)   

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF), AİKB’nin özel sektörde KOBİ 

ölçeğindeki şirketlere, uygun bulunan enerji verimliliği (“EE”) ve küçük ölçekli yenilenebilir enerji 

(”RE”) yatırımlarının finanse edilebilmesi için katılımcı bankalar kanalıyla sağladığı 265 milyon USD 

tutarındaki kredi paketidir. 

www.turseff.org 

2. MIDSEFF (Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı) 

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile Avrupa Komisyonunun (EC) desteğiyle Avrupa İmar ve Kalkınma 

Bankası (EBRD) tarafından uygulamaya konan Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman 

Programı (MidSEFF) kapsamında; yenilenebilir enerji, atıktan enerji ve endüstriyel enerji verimliliği 

konularında orta ölçekli yatırımların finansmanı için toplam 1 milyar AVRO tutarındaki krediyi özel 

sektör kredi alıcılarına kredi olarak verilmek üzere yedi adet Türk bankası aracılığıyla (Akbank, 

Denizbank, Finansbank, Garanti, İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi) sağlayacaktır. 

http://www.midseff.com/  

Proje, aşağıdaki proje türlerine olan orta ölçekli yatırımları artırmayı hedeflemektedir: 

‒ Orta ölçekli (5  50 MW; hidroelektrik santralları için 40 MW’a kadar) yenilenebilir enerji alt 
projeleri; 

‒ Endüstriyel sektörde enerji verimliliğine ilişkin gelişmeler; 

‒ Belediyeye ve/veya endüstriyel atıktan enerjiye projelere özel sektör yatırımları;  

 

Projeler aşağıdaki gibi gruplandırılabilir: 

‒ Güneş enerjisi projeleri 

‒ Hidroelektrik projeleri 

‒ Jeotermal enerji projeleri 

‒ Güneş enerjisi projeleri 

‒ Enerji verimliliği projeleri 

‒ Biyoenerji projeleri 

 

3. TurEEFF (Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı) 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) tarafından geliştirilip “Temiz Teknoloji Fonu” AİKB (Clean 

Technology Fund) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen ve konutlarda enerji verimliliği 

projelerinin gerçekleştirilmesine finansal destek sağlayan bir çerçeve operasyonudur.  

http://www.turseff.org/
http://www.midseff.com/
http://www.ebrd.com/
http://www-cif.climateinvestmentfunds.org/
http://www.europa.eu/


Müktesebata Uyum ETKB’nin Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın  

Ayrıştırılmasına  İlişkin Destek,  Görünürlük ve Kamunun  
Farkındalığına İlişkin  Danışmanlık Hizmetleri                                         Bilinçlendirme Eylem Planı Raporu – Onaylanmış Final 
    

 

Deloitte & DNV GL İş Ortaklığı –Ekim  2015  8                

http://www.tureeff.org/tr/sayfa/tureeffnedir 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü tarafından, AİKB ve İspanya 

Krallığı hükümeti ile Deloitte Touche & Tohmatsu işbirliği içerisinde hazırlanan Yenilenebilir Enerji 

Eylem Planı, Şubat 2015 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından 

açıklanmıştır.  

Tanıtım toplantısı Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen Enerji Verimliliği Eylem Planı ise şu anda 

hazırlık aşamasında olup, 2016 yılının başlarında duyurulması beklenmektedir. 

Yakın gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan başka bir etkinlik mevcut değildir. Yaklaşan etkinlikler 

durumunda, proje ekibi AİKB ile koordinasyon halinde çalışacaktır.  

AİKB’nin, Danışman tarafından tasarlanacak proje web sayfasına içerek sağlaması gerekmektedir. 

1.3.2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen UNDP GEF 
projeleri  

1. Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması (UNDP – GEF) 

Proje, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) ve endüstriyel işletmeleri kapsamaktadır.  

Proje Değeri: 35 Milyon ABD Doları 

GEF’in katkısı 6,5 milyon dolar olmakla birlikte, kalan miktar devlet tarafından finanse edilmektedir.  

Proje Süresi: 5 yıl 

Misyon: Bu projeyle; enerji verimliliği önlemleri ve enerji verimli teknolojiler kullanarak etkin bir enerji 
yönetimi oluşturulmasında sanayi kuruluşlarını teşvik etmek suretiyle Türk sanayinde enerji 
verimliliğinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Proje Koordinatörü: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) 

Proje Ortakları:  

‒ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

‒ Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 

‒ Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 

‒ Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) 

‒ Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 

‒ Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Örgütü (UNIDO) 

Farkındalık yaratma, projenin önemli bir unsurudur. Amaç ise, Türkiye’de etkin bir enerji yönetim 

sistemi oluşturarak uluslararası düzeydeki mevzuatların uygulanma alanını genişletmektir.  

Sanayideki her bir alt sektör için farklı tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

15 şehirde, sanayicilere 8-10 ay süreli eğitimler verilmiştir. Hedef kitleler arasında, 

http://www.tureeff.org/tr/sayfa/tureeff-nedir
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1) Kıdemli Yöneticiler 

2) Kullanıcılar (kıdemli mühendisler) 

3) Uzmanlar 

Yer almaktadır. 

Ayrıca, 11 eğitimden oluşan Enerji Yönetim Sistemleri üzerine bir başka program da yer almaktadır. 

Toplamda 403 kişi eğitilmiştir. 

Projenin uygulanma aşamasında herhangi bir yayın üretilmemiştir.  

Proje esas olarak, enerji tasarrufunda daha yüksek potansiyele sahip olan sektörler üzerinde 

odaklanmaktadır. 

Mevcut durumda, ulusal seviyede yayınlanacak olan bir adet eğitici spot film (TV spotu değil) üretim 

aşamasındadır.  

Bütün sektörlere ait tüm donanım ve materyaller YEGM kampüsünde demo (tanıtım) olarak yer 

almaktadır. 

Projeye ait geçici bir internet sitesi mevcuttur: www.sanev.net 

Tamamen yeniden yapılandırılan ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından 

yönetilen EnVer portali (http://enver.eie.gov.tr/ENVER.portal) da mevcuttur.  

 

2. Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması (UNDP – GEF) 

Projenin internet sayfası: http://www.surdurulebilirbinalar.net 

Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında “Yapı Denetiminde Enerji Verimliliğinin 

Sağlanması” adındaki bir eğitim programı dört farklı bölgede gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlerin hedef 

kitleleri arasında belediyeler, firmalar ve bakanlıklara ait il teşkilatları yer almaktadır.  

Proje sırasında herhangi bir yayın üretilmemiştir. Yalnızca eğitime ilişkin materyaller hazırlanmıştır. 

Proje kapsamında, demo binalar ile yeşil ve sürdürülebilir ilk devlet binaları da tasarlanmaktadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hizmet Binası’nın açılışı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bir 

kaç ay içerisinde bir açılış etkinliği düzenlenmesi planlanmaktadır. Medya da bu etkinliğe davet 

edilecektir.  

3. Türkiye’deki Enerji Verimli Ürünlerin Piyasaya Dönüşümü Projesi (UNDP – GEF) 

Projenin amacı enerji verimliliği yüksek elektrikli ev aletlerinin piyasadaki satışını arttırmak ve eski ve 

verimsiz ürünlerin enerji verimliliği yüksek olan yenileri ile değiştirilmesini hızlandırmak suretiyle, 

http://www.sanev.net/
http://enver.eie.gov.tr/ENVER.portal
http://www.surdurulebilirbinalar.net/
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Türkiye’de konutlardaki elektrik enerjisi tüketimini ve bu tüketimden kaynaklanan sera gazı 

salınımlarını azaltmaktır. 

Projenin açılış etkinliği Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  

Proje, Aralık 2015 tarihinde sonlandırılacaktır. 

Projeye ilişkin etkinliklerin çoğu gerçekleştirilmiştir. Bilinçlendirme etkinlikleri ise tamamlanmıştır.  

BM/Ulusal/STK uygulayıcı ortaklar: 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), proje kapsamında finans sağlayıcı kuruluş olan 

Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) uygulayıcı kuruluşudur. Proje; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TURKBESD) ve Arçelik A.Ş. ile birlikte uygulanmaktadır. 

Projenin kilit paydaşları ise Maliye Bakanlığı, bankalar, finans kuruluşları, tüketici örgütleri gibi 

STK’lar, odalardır. 

Proje uygulama aşamasında herhangi bir basın konferansı düzenlenmemiştir. 

Yerel toplantılar: Hibe programı kapsamında beş farklı üniversite desteklenmektedir. Araştırma 

projeleri kapsamında mühendislik, ekonomi, sosyal bilimler ve toplumsal cinsiyet çalışmaları gibi 

alanlar desteklenmiştir. 

Çanakkale, Kocaeli, İstanbul ve İzmir gibi şehirlerimizde kadın ve çocuklar için eğitimler 

düzenlenmiştir. 

LinkedIn haricindeki bütün sosyal medya araçlarından yararlanılmıştır. 

Şubat 2012 tarihinde, Arçelik tarafından bir kamu spotu üretilmiştir ve iki hafta boyunca yedi farklı 

büyük kanalda, televizyonun en çok izlendiği saatlerde yayınlanmıştır.  

Söz konusu kamu spotuna ilişkin bağlantılar aşağıdaki gibidir: 

http://www.evudp.net/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=112&lang=tr 

http://www.youtube.com/watch?v=11UY2MBKvKY 

Projeye ilişkin olarak gazeteye ilan verilmiştir ve radyo spotları yayınlanmıştır. 

Basın bültenleri dağıtılmıştır. 

İnternet: Temmuz 2014 tarihinde internet pankart kampanyası düzenlenmiştir.  

Çeşitli şehirlere gerçekleştirilen eğitimlerle yaklaşık olarak toplamda 800 kişiye ulaşılmıştır. 

http://www.evudp.net/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=112&lang=tr
http://www.youtube.com/watch?v=11UY2MBKvKY
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Kampanyalar süresince toplamda dokuz milyon insana ulaşılmıştır. 

“Türkiye’deki Enerji Verimli Ürünlerin Piyasaya Dönüşümü” adlı Türkçe dilinde bir yayın 

hazırlanmıştır. Şu ana kadar, yaklaşık olarak 30000 kopya basılmıştır. 

Kasım 2014 tarihinde klimalar için bir test laboratuvarı kurulmuştur. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Daire Başkanlığı tarafından koordine edilen proje kapsamında, buzdolabının yanı sıra bulaşık 

makinesi, çamaşır makinesi ve elektrikli ocak laboratuvarları da kurulmuştur. 

Projenin süresi dört yıl olarak belirlenmesine rağmen, “küçük ev aletleri” ve “davranışsal enerji 

verimliliği”nin de proje kapsamına eklenmesiyle süresi beş yıla uzatılmıştır.  

“Davranışsal enerji verimliliği”, YEGM’nin farkındalık yaratma stratejisi ile bütünleştirilecektir. 

Tüketiciler üzerinde anketler yapılmıştır. 

Farkındalık yaratma kampanyaları için toplamda harcanan bütçe 3 milyon Türk Lirası’dır.  

Bu proje, 2012 ve 2014 yıllarında olmak üzere UNDP tarafından iki kez başarı hikâyesi olmuştur. 

2013 yılındaki başarı hikâyesine ilişkin UNDP tarafından hazırlanan ilgili dokümanlar, Proje 

Yöneticisi tarafından Danışman ekibiyle paylaşılmıştır. 2014 yılındaki ise henüz yayınlanmamıştır. 

1.3.3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü (YEGM) Enerji Verimliliği Dairesi 
Başkanlığı 

‒ 2011 yılında, ihale sürecinde seçilen firma tarafından bir iletişim planı hazırlanmıştır. Ancak, 

plan uygulamaya geçmemiştir. İlgili iletişim planı, Danışman tarafından talep edilmiş olup, 

teslim alınmasını takiben incelenecektir.  

‒ YEGM personeline, okullara, belediyelere, perakende satış temsilcilerine, vs. eğitim 

verilmektedir. Özel ve kamu sektörü çalışanlarına verilen bu eğitimler esasen evde, elektrikli 

ev aletleri ve ofis ekipmanlarında enerji verimliliğine odaklanmaktadır.  

‒ YEGM tesisleri içerisinde demo bina mevcuttur. Eğitimler bu binada da verilebilir. 

‒ Eğitimlere ilişkin talep, Enerji Verimliliği Haftası’nda maksimum seviyeye ulaşmaktadır. 

Bu hafta, okullarda da kutlanmaktadır. 

‒ Broşür ve posterler, 81 ilde valilikler yardımıyla üretilmiş ve dağıtılmıştır. 

‒ Aralık 2014 tarihinde 50,000 adet poster basıldı ve Ocak 2015 tarihinde dağıtıldı. 

‒ Basılı materyaller en çok Enerji Verimliliği Haftası’nda dağıtılmaktadır. 

‒ Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı (www.evf.gov.tr), 2009 yılından beri Odalar da dâhil olmak 

üzere özel sektör, kamu sektörü ve STK’nın katılımlarıyla Enerji Verimliliği Haftası’nda 

organize edilmektedir. Bu etkinlik yaklaşık olarak 3 gün sürmektedir. Katılımcı sayısı ise her yıl 

ziyaretçiler ve stant görevlileri dâhil olmak üzere yaklaşık 5,000 civarındadır. 

http://www.evf.gov.tr/
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‒ Spot filmler, 2008 yılında, Strateji Dairesi tarafından, Enerji Verimliliği Farkındalık Yaratma 

Projesi kapsamında üretilmiştir. http://www.eie.gov.tr/verimlilik/b_egitim_araclari.aspx 

bağlantısından ulaşabileceğiniz filmler, 2009 Ocak tarihinden itibaren iki hafta boyunca 

yayınlanmıştır. 

‒ Radyo spotları hazırlanmıştır. 

‒ Eğitimlere ilişkin sunumlar hazırlanmıştır. 

‒ 2010 yılında, yalıtım ve beyaz eşyalara ilişkin olarak tüm Türkiye kapsamında bir hane halkı 

anketi yapılmıştır. İlgili rapor ETKB tarafından Danışman firma ile paylaşılmış ve Danışma 

firma tarafından incelenmiştir. Halkın enerji verimliliği bilinç düzeyinin belirlenmesi amacıyla 

gerçekleştirilen anket kapsamında halkın mesken özellikleri, enerji tüketim bilinci ve tercihleri, 

enerji verimliliği için aldığı tedbirler ile ulaşım tercihleri araştırılmıştır. Yapılan anket 

kapsamında, ankete katılanların %82,2’si ETKB tarafından yürütülen enerji verimliliği 

çalışmalarından kent-kır ayrımı gözetmeksizin haberdar olmadığı görülmektedir. Katılımcıların 

enerji verimliliği çalışmalarından nasıl haberdar oldukları sorulduğunda ise %57,8 gibi önemli 

bir kısım televizyon aracılığıyla haberdar olduğunu belirtmiş, bunu %23,1 ile gazeteler, %9,6 

ile eş-dost tarafından bilgilendirme ve %4,7 ile internet takip etmektedir. Araştırmada 

katılımcılar, enerji verimliliğini arttırmak için çevrelerindekilere tavsiyelerde bulunurken en fazla 

gereksiz lambaların söndürülmesini tavsiye ettiklerini belirtmişlerdir1.  

‒ Aşağıdaki listede de gösterildiği üzere üç yarışma düzenlenmiştir. Sonuçlar Forum sırasında 

açıklanmıştır ve internet sayfasında da duyurulmuştur.  

 Sanayide enerji verimliliği 

 Okullarda enerji verimliliği (ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında hikâye ve resim 
yarışmaları) 

 TUBITAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) ile ortak düzenlenen liseler 
arası enerji verimliliği projesi yarışması 

‒ 2006 yılında, enerji tasarruflu ampullerin kullanımına ilişkin farkındalık yaratmak için alışveriş 

merkezlerinde stantlar açılmıştır. 

‒ 2009-2010 yıllarında, bir animasyon karakterinden oluşan dergi hazırlanmıştır. 

‒ YEGM tarafından Danışman firmaya temin edilecek Enver adındaki animasyon karakterinin 

yer aldığı kısa film, teslim alınmış ve incelenmiştir. Proje kapsamında oluşturulacak olan görsel 

işitsel materyallerin prodüksiyonu aşamasında göz önünde bulundurulacaktır.   

1.4. ETKB YEGM’in Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji 
Konularına Yaklaşımı 

Bilinçlendirme Eylem Planı’nın hazırlanma sürecinde, Danışman firma, ETKB’nin kendilerini enerji 

verimliliği ve yenilenebilir enerji konularına olan yaklaşımlarına ilişkin olarak bilgilendirmesini istemiştir 

ve ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün (YEGM) üst yönetimi (Enerji Verimliliğinden 

                                                             

1 Hane Halkı Enerji Verimliliği Araştırması, Temmuz 2010. 

http://www.eie.gov.tr/verimlilik/b_egitim_araclari.aspx
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Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu ile 28 Mayıs 2015 tarihinde, Yenilenebilir Enerji 

Kaynakları Daire Başkanı Sebahattin Öz ile 29 Mayıs 2015 tarihinde) ile ilgili konuda toplantılar 

düzenlenmiştir.  

Toplantılar sırasında ETKB’ye aşağıdaki temel sorular yöneltilmiştir: 

‒ Temel sorunları belirlemek için: neyi değiştirmek istiyoruz?  

‒ Bilgiyi analiz etmek için: konu hakkında hâlihazırda neler biliyoruz ve etkilemek istediğimiz kitle 

hangisidir? 

‒ Hedefleri belirlemek için: savunduğumuz özel hedefler nelerdir?  

‒ Hedef kitleyi belirleme: kimi etki altına almak istiyoruz ve harekete geçirme çağrımız nedir? 

‒ Proje sürecinde birlikte çalışabileceğimiz ortakları belirleme: kimlerle çalışabiliriz? 

‒ Mesajları geliştirme ve uygun araçları seçmek için: Hedef kitlemize en iyi hangi yöntemle 

ulaşabiliriz?  

‒ Gözlem ve değerlendirme için: gösterdiğimiz çabaların etkisini nasıl ölçebiliriz? 

ETKB YEGM tarafından sağlanan genel bilgilere aşağıda kısaca yer verilmiştir. 

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularının her ikisi de Türkiye’nin geniş kapsamdaki kalkınma 

planları doğrultusunda çok kapsamlı hedefler olduğu için, bu raporda yalnızca CS1 kontratında yer 

alan Görev 4 kapsamında yürütülebilecek olası faaliyetlerden bahsedilmektedir.  

1.4.1. ETKB YEGM’nin enerji verimliliği konusuna yaklaşımı 

‒ Enerji Verimliliği Yasası 2007 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu tarihte, özellikle çocuklara hitap 

eden çizgi filmler ve animasyon karakterleri geliştirilmiştir. Ancak, En-Ver karakteri, Enerji 

Verimliliği Derneği ile telif hakları yüzünden yaşanan uyuşmazlık dolayısıyla, ETKB tarafından 

kullanılamamaktadır. 

‒ Farkındalık yaratma hususunda yaşlı insanların davranışlarını şekillendirmek zor ve yavaş bir 

süreçtir. Bu yüzden, ana hedef kitleler arasında çocuklar, ev hanımları ve hane halkı yer 

almaktadır. 

‒ Ana tüketici gruplar: sanayi, oteller, hastaneler, kamu kuruluşları, vb. 

‒ 2010-2011 yıllarında, ETKB kamunun tutumunu değiştirmek üzere bir bilinçlendirme planı 

hazırlanması amacıyla teklifler toplamıştır. Ölçülebilir göstergeler talep edilmiştir. ETKB’nin 

koordinasyonu ile IZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), TOBB (Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği), Enerji Verimliliği Derneği gibi STK’ların projeye katılımını 

sağlamaya yönelik hareketlilik öngörülmüştür.  ETKB; paydaşların, STK’ların, firmaların 

(yalıtım alanında veya elektrikli motor üreticisi) da üzerine sorumluluk almasını beklemektedir; 

çünkü enerji verimliliği teşvik edildiğinde kendileri de sonuçtan fayda sağlayacaklardır.  
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‒ Farkındalık yaratma faaliyetleri, bina yalıtımları için uygun bir sezon olan yaz 

döneminde artırılabilir. Enerji verimliliğinin önemli olduğu diğer alanlar ise, elektrikli ev 

aletleri, otomobiller, enerji verimli evler, vb. 

‒ Mevcut binalardaki apartman sakinleri arasında ısı pay ölçerlerine ilişkin olarak olumsuz bir 

algı vardır. Bodrum ve en üst katların ısı maliyeti diğer katlara göre daha fazladır. Merkezi 

ısıtma sisteminde ise, bütün katlar binanın toplam ısınma maliyetini eşit şekilde paylaştığı için, 

bodrum katı ve en üst katlar, ödenmesi gereken miktardan daha az ödemekteydiler. Ancak, bu 

eski binalarda ısı pay ölçerler kullanılmaya başlandığında, ödenen bedel de artış gösterdi. 

Yeni binalarda, ev sahiplerinin daha öncesinde ısı maliyetlerine ilişkin böyle bir deneyimleri 

olmadığı için bu türden bir problemle karşılaşılmamıştır.  

‒ Yeni teknoloji ürünü olan ısı pompaları teşvik edilebilir. Toprak ısısı ile dünya yüzeyinden 

(40 cm. derinlik) arasında sürekli olarak belli bir sıcaklık (10-15°C) farkı olduğu için, kışın 

ısıtma için yazın ise soğutma amaçlı kullanılabilir. 

‒ Genellikle, yalıtım sırasında ya kullanılan materyal ya da izlenen yöntemlerden biri yanlış 

olmaktadır. Bu alanda bilinçlendirme yapmak için, IZODER’in yardımıyla bir spot film 

ve/veya bilinçlendirme faaliyetleri hazırlanabilir. 

‒ Sanayide kullanılan elektrikli motorlar, enerji verimliliği ile ilgili bir başka konudur.  

‒ Enerji yönetimi hakkında farkındalık, zorunlu olmasına rağmen düşük seviyededir. 

Bütün ticari şirketleri bilgilendirmek amacıyla bu durum spot filmler aracılığı ile 

duyurulabilir. Enerji yönetimi, enerji muhasebesi, planlama ve enerji kullanımının kontrol 

edilmesi, vb. unsurları içermektedir. Enerji yönetimi, kalite yönetimi, çevre yönetimi gibi 

zorunludur. TSE (Türk Standartları Enstitüsü) gibi belgelendirme kuruluşları ile işbirliği 

içinde bir spot film geliştirilebilir. 

‒ Endüstriyel müşterilerin/tüketicilerin Mart’a kadar enerji verimliliği beyannamelerini 

teslim etmesi gerekmektedir. Buna ilişkin olarak duyuru yapılabilir. 

‒ ETKB, insanlar tarafından belli bir süre zarfında tüketilen enerjinin maliyetinin ve aşağıdaki gibi 

teşvik edici mesajların da eklenmesini önermiştir: “Eğer kullandığınız bütün enerjilerden 

tasarruf sağlarsanız, örneğin bir cip satın alabilirsiniz”.  

‒ Enerji verimliliğine ilişkin harcamalar masraf değil, bir tür yatırımdır. Yenilenebilir enerji 

yatırımlarının geri dönüş süresi 7-8 yıl olmasına rağmen, bu alana oldukça yüksek talep vardır. 

Enerji verimliliği yatırımlarının geri dönüş süresinin ise yaklaşık olarak 2 yıl olmasına rağmen, 

talep azdır. Bu durumun algı yönetimiyle değiştirilmesi gerekmektedir. Enerji verimliliği 

yatırımları, diğer yatırım türlerine nazaran çok daha ekonomiktir. (Yalnızca bugünkü 

değer bakımından değil, aynı zamanda geri dönüş süresi bakımından da)  

‒ Enerji verimliliği çalışmaları genellikle ihtiyaca özel projeler olmadan yürütülmektedir. Bu 

yüzden, bu tür özel projeler iletişim faaliyetleri ile teşvik edilebilir. 
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1.4.2. ETKB YEGM’nin Yenilenebilir Enerji Konusuna 

Yaklaşımı 

‒ Yenilenebilir enerjiler arasında güneş, rüzgâr, jeotermal, hidroelektrik (rezervuar alanı 15 

km2’den küçük olan akarsular), biokütle (katı atık depolama alanları dâhil), dalga ve akım yer 

almaktadır. 

‒ ETKB, ekonomik ve düzenleyici etkenlerin (lisanslar) artı ve eksilerini, iletim ve dağıtım sistem 

planlamasının, çevresel gerekliliklerin, vs. nasıl geliştirilebileceğini belirlemeyi amaçlayan 

projeler üzerinde çalışmaktadır.  

‒ 2011 yılında yürürlüğe giren mevzuatlar yeterli olmadı ve 2013 yılında üzerinde düzeltmeler 

yapıldı. 

‒ Yenilenebilir enerji verimliliği kullanarak elektrik üretimi bilinen bir alandır, ama yenilenebilir 

enerji kullanarak ısıtma ve soğutma ise elektrik üretimi kadar bilinmemektedir. Bu yüzden, bu 

alan da teşvik edilebilir. 

‒ Türkiye’de yenilenebilir enerji insanların tutumlarının değiştirilmesi gereken bir alan değildir; 

çünkü yenilenebilir enerjide genel algı zaten yüksek ve olumludur. Ancak, bu talebi 

karşılayacak yeterli bir altyapı zemini mevcut değildir. 

‒ Konya, Aydın, Denizli, İstanbul, Antalya, Mersin gibi bazı bölgelerde güneş enerjili elektrik 

santralleri kurmak için izin almaya ilişkin talep hâlihazırda yüksek olduğu için, diğer şehirler 

için yerel yaklaşım kullanılabilir. Dolayısıyla, diğer şehirlere seslenen spot filmler faydalı 

olabilir ve yerel TV kanallarında yayınlanabilir. 

‒ Türkiye’de akıllı şebeke olmadığı için, nihai kullanıcılar kendi elektrik kaynaklarını seçemezler. 

Bu durum, AB müktesebatı ile uyumlaştırmanın bir parçasıdır. 

‒ Rüzgâr tribünleri yakın çevresinde gürültüye sebebiyet verdiği, hava trafik güvenliği nedeniyle 

üzerinde yanıp sönen kırmızı ışık olduğu, güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak gündüz 

süresince gölgelere neden olabildiği, vb. için rüzgâr enerjisine karşı olumsuz tepkiler 

doğmaktadır. Yatırımcıların kurulum aşamasında hatalı uygulamaları nedeniyle, hidroelektrik 

santrallerine karşı da olumsuz tepkiler mevcuttur. Kamuoyunun rüzgâr tribünlerine ve 

hidroelektrik santralleri hakkındaki olumsuz görüşlerini tarafsız hale getirmek amacıyla 

iletişim faaliyetleri yürütülebilir.  

‒ Yenilenebilir enerjiye yatırım yapan azami 1,000 adet şirket bulunmaktadır. Bu şirketlere 

yaklaşmak için yapılacak çok fazla şey yoktur. 

‒  Türkiye’de elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı %27’dir. 2023 hedefi, bu oranı 

%30’lara yükseltmektir. AB, 2020 yılı için “20-20-20” hedefleri olarak bilinen, üç önemli hedef 

belirlemiştir: 

o AB sera gazı salınımı 1990 verileri temel alınarak, %20 azaltılması 

o Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen AB enerji tüketimini %20’ye yükseltmek 

o %20 oranında AB’nin enerji verimliliğinin sağlanması 
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Güneş enerjisi hakkında bilinçlendirme faaliyetleri planlanabilir ve aşağıda verilen YEGM’nin 

hazırladığı harita doğrultusunda uygulanabilir. Yerel seviyedeki iletişim faaliyetlerine, hedef kitle 

talebine ve/veya ETKB’ye yapılan başvurulara karar verilecektir. 

 

1.5. ETKB Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 
(DİAB) Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Konularına 
Yaklaşımı 

Bilinçlendirme Eylem Planı’nın hazırlanma sürecinde Danışman firma, ETKB DİAB Daire Başkanı Ali 

Murat Becerikli ile 19 Mart, 6 Mayıs ve 27 Mayıs 2015 tarihlerinde, genel müdürlüğün enerji verimliliği 

ve yenilenebilir enerji konularına olan yaklaşımlarını anlamak amacıyla toplantılar gerçekleştirmiştir.  

Bilinçlendirme Eylem Planı’nın ilk versiyonunun 9 Haziran 2015 tarihinde ETKB’ye teslim edilmesine 

müteakip, DİAB’ın rapora ilişkin görüşlerini almak üzere aynı gün Ali Murat Becerikli ile başka bir 

toplantı daha yapılmıştır. Bu rapor, Ali Murat Becerikli’nin görüş ve yorumlarını yansıtan Bilinçlendirme 

Eylem Planı’nın üçüncü versiyonudur. 

1.6. Danışman Şirketin Bilgi Talepleri 

‒ Danışman şirket, ETKB’nin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularına bakış açıları ile 

bu konulardaki vizyon ve uzun vadedeki hedeflerine ilişkin olarak GTC’ye içerik ve bilgi 

sağlaması amacıyla, projenin uygulanma sürecinde ETKB’den irtibat kurulacak iki kişi (irtibat 

noktası) talep etmiştir. 

‒ KOBİ projesindeki Enerji Verimliliğinin proje ekibi ile projede uygulanan iletişim faaliyetlerine 

ilişkin bilgi almak amacıyla bir toplantı talebinde bulunulmuştur. 
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2. Genel Yaklaşım 

Türkiye, geçtiğimiz on yılda enerji sektörüne ait hemen hemen bütün alanlarda kapsamlı bir reform 

sürecine girmiştir. Bu amaç kapsamında, birtakım yasal ve kurumsal reformlar başlatılmış ve 

uygulamaya konmuştur. Ancak, tüm bunların yanında, tıpkı bu proje kapsamında da başarılması 

hedeflenen kamu bilinçlendirilmesine de ihtiyaç duyulmaktadır.  

Yasal ve kurumsal gelişmelere paralel olarak, kamuoyu ve paydaşların enerji verimliliği proje yönetimi, 

yenilenebilir enerji, AB müktesebatıyla uyumlaştırma süreci, AB’nin enerji politikaları, diğer bir deyişle 

stratejiler, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve özellikle arz güvenliği gibi konulardaki farkındalığının, 

paydaşları ve kamuoyunun gönüllü katılımları harekete geçirmek amacıyla görünürlük faaliyetleri ile 

birlikte artırılması gerekmektedir.  

Yenilenebilir enerjideki farkındalık düzeyi, genel olarak kamuoyunda yüksek ve olumlu olduğu 

için, enerji verimliliği için ülke çapında bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmasına rağmen, özellikle 

yatırımcılar arasında, yenilenebilir enerji bakımından yerel yaklaşım benimsenmelidir.  

Türkiye’nin enerji merkezi olarak daha fazla gelişme potansiyeli ve AB ile paylaştığı enerjiye ilişkin 

ortak sorunlar dikkate alındığında, ortak menfaate ilişkin bütün hususlarda diyalogların arttırılması 

önem arz etmektedir. 

Bilinçlendirme Eylem Raporu, CS01 kontratı kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikleri, CS01, CS02 ve 

CS04 projelerinin Şartname temel alınarak esnek bir biçimde hazırlanmıştır ve ETKB DİAB (Dış 

İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü) ve ETKB YEGM ile toplantı ve görüşmeler düzenlenmiştir. Uygulama 

aşamasında ETKB’nin öneri ve ihtiyaçlarına göre yeniden gözden geçirilecektir. 
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3. Stratejik Yaklaşım 

Danışman ekip tarafından, özel iletişim kanalları aracılığıyla ilgili bilginin sağlanmasıyla hedef kitle ile 

iletişime geçilmesi tavsiye edilmektedir. Farklı hedef kitlelerine göre hazırlanmış olan kilit mesajlar; 

enerji verimliliği proje yönetimi, yenilenebilir enerji, AB müktesebatına uyum süreci ve AB’nin enerji 

politikaları konularında geliştirilecektir.  

Danışman ekibi, özellikle enerji sektörü üzerinde yoğunlaşarak, Türkiye’nin son gündem maddelerine 

uyum sağlarken, proje(ler)nin ve ETKB’nin gereksinimlerini öngörmek, boşlukları belirlemek ve 

iletişime ilişkin zorlukların üzerine gitmek gibi konularda esnek ve proaktif bir tutumla hizmet 

sağlamakta ve yardım etmektedir.  

Bilinçlendirme Eylem Planı Raporu için Planlama Döngüsü 

 

Projenin, AB-Türkiye ortaklığının hâlihazırda neler başardığının yanı sıra, AB ve Türkiye’nin karşılıklı 

fayda ve ortak değerlerine odaklanması gerekmektedir. Türkiye’nin enerji ekonomisi alanında 

Avrupa’nın jeopolitik stratejisinde önemli bir rol oynayabileceğinin altını çizerek, AB-Türkiye siyasi ve 

ekonomik ortaklığının kazan-kazan yönü vurgulanacaktır.  

Görev 4 kapsamında tanımlanan faaliyetler, Yayın Uzmanı (tasarım ve üretimden sorumlu) ve 

Etkinlik ve Gezi Uzmanı gibi Kilit Olmayan Uzmanlar tarafından desteklenecek İletişim, 

Organizasyon ve Görünürlük Uzmanının denetimi altında yürütülecektir. Başlangıç aşamasından 
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sonra, İnternet ve Sosyal Medya Uzmanı, Yaratıcı Direktör gibi diğer Kilit Olmayan Uzmanlar, 

ETKB’ye onayı için danışılarak projeye dâhil edilecektir. Gerektirdiği takdirde, proje boyunca ETKB 

ile birlikte diğer projelerle işbirliğine karar verilecektir. Proje kapsamında gerçekleştirilen bütün satın 

alma işlemlerinin Dünya Bankası Satın Alma Kılavuzu’na uygun olarak hazırlanacaktır. Danışman, 

“GÖREV 4: Görünürlük ve Kamu Farkındalığı Faaliyetleri” bileşeninde belirtilen bütün görevlere 

ilişkin bütün seçenekleri araştırarak ve alternatif fiyat tekliflerini ETKB’nin onayına sunarak en uygun 

maliyetli olarak yerine getirilmesini sağlayacaktır. Maliyet etkinliğini sağlanması için, yerel 

organizasyonların ETKB, Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri’nde düzenlenmesini ve yerel 

seviyedeki bu etkinliklerin organizasyonu için ETKB’nin paydaşları ile onların da bilinçlendirme 

etkinliklerinde yer almasını sağlamak amacıyla işbirliği içerisinde olması gerektiğini önermekteyiz.   

Projenin uygulama aşamasında bu iletişim ölçütlerinin yerine getirilmesi için yapılacak satın alma 

işlemleri, 27 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen toplantı sırasında ETKB tarafından sunulan kurallar ve 

formlara uygun olacaktır.  Bu yüzden, 2,000 ABD Doları altındaki satın almalar doğrudan satın 

alma şeklinde olacaktır. 2,000 ABD Doları – 60,000 ABD Doları arasındaki satın almalar için ise üç 

teklif toplanacaktır. 60,000 ABD Dolarının üzerindeki satın almalar için, ihale usulü uygulanacaktır.  

Farkındalık yaratma bileşeni içeren bütün ilgili projelerin bilinçlendirme faaliyetleri, bu tür faaliyetlerin 

en uygun maliyetli, etkileyici ve zamanında uygulanabilmesinin sağlamaması amacıyla tek bir 

yönetimden koordine edilecektir. Böylece benzer görünürlük faaliyetlerinin tekrarlanması 

önlenecektir. 

Ödeme planında Görev 4’e ayrılan bütçenin Şartname ’de tanımlanan bütün görevlerin Danışman 

tarafından gerçekleştirilmesini karşılamaması durumunda, ilgili bütçe gereksinimleri ile faaliyetlerin 

kapsam ve etkinliği göz önünde bulundurularak, proje süresince ETKB ile görüşülecek olan 

aşağıdaki listelenmiş önerilen faaliyetler gerçekleştirilecektir. 
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4. Proje Ekibi 

Görev 4’ün yerine getirilmesinden sorumlu Danışman ekibi, beşi GTC firmasından, ikisi Deloitte 

firmasından olmak üzere toplamda yedi uzmandan oluşmaktadır. Görev 4’ün kapsamı ve yönetimi 

tek kilit uzman (Banu Buyurgan) tarafından, proje yönetimi ve Görev 4 Çalışma Grubu (özellikle Dış 

İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü’nden Görev Lideri Saniye Keser) ile yakın etkileşim içinde olunarak 

yönetilecektir.  

Banu Buyurgan, Görev 4’ü içerik ve konsept bakımından koordine edecek ve Görev 4’e ilişkin 

herhangi soru ile ilgili olarak ana temas kişisi olarak hizmet verecektir. İçeriğe ilişkin belli sorular için, 

aynı zamanda danışman firmanın proje ekibine ait yerel uzmanlar ile ETKB’de görevli ilgili konunun 

uzmanları (tabloda da gösterildiği gibi) arasında doğrudan etkileşim olmasını öngörmekteyiz. Görev 

4’ün genel koordinasyon ve yönetimi, bu projenin genel proje yönetimi ile son derece uyumlu hale 

getirilecektir. 

Teknik teklifte listelenenlerin dışındaki Kilit Olmayan Uzmanlar, ETKB’ye danışarak ve ETKB’nin 

onayını alarak projeye dâhil edilecektir.  

Danışman tarafındaki proje ekibi (proje ekibinin her bir üyesinin uzmanlık alanı da dâhil) ve Görev 4 

Çalışma Grubu’nun üyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Danışman Firma Müşteri 

 

 Banu Buyurgan, GTC, İletişim, Organizasyon ve 
Görünürlük Uzmanı – Görev Lideri 

 Elif Düşmez Tek, Deloitte, Proje Eş 
Koordinatörü 

 Duygu Küçükbahar, Deloitte, Proje Koordinatörü 
Yardımcısı 

 Meltem Siyez, GTC, Yayın Uzmanı 

 Lale Çeviker Bozüyük, GTC, Etkinlik ve Gezi 
Uzmanı 

 Emrah Çiftçi, GTC, Yaratıcı Yönetmen 

 Tuğba Küçükali, GTC, Proje Asistanı 
(Koordinasyon ve Çeviri) 

 

 

 Ali Murat Becerikli, Dış İlişkiler ve AB Daire 
Başkanı 

 Evren Görün, Kontrat Koordinatörü (Dış İlişkiler 
ve AB)  

 Saniye Keser, Diğer projelerle koordinasyon 
görevi (Dış İlişkiler ve AB)  

 Özlem Gence, Etkinliklerin koordinasyonu görevi 
(Protokol Başkanı, Dış İlişkiler ve AB)  
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5. İletişim Hedefleri 

İletişim hedefleri, Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Kurumsal Kapasitesi, 

BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve Kamunun Farkındalığına İlişkin Danışmanlık 

Hizmetleri (CS01)’nin Şartnamesi ’ne göre hazırlanmıştır.  İlgili Şartname ’de belirtildiği gibi, Görev 4 

aynı zamanda Yenilenebilir Enerji Sektörünün Geliştirilmesi (CS02) ve Enerji Verimliliği (CS04) 

projelerinin Şartnamelerinde tanımlanan iletişim hedeflerine de hizmet edecek ve bu hedefleri 

kapsayacaktır. Ancak, geliştirilecek olan internet sitesi aşağıdaki projeye ilişkin etkinlikleri de 

kapsayabilir: 

‒ Mevcut Durumun Değerlendirilmesi, Engeller ve Yol Haritası  

‒ Yenilenebilir Enerji Şebekesinin Dağıtım ve Şanzıman Sistemlerine Entegrasyonu  

‒ Sanayi ve inşaat sektörlerinde piyasa geliştirme 

‒ KOBİ’ler ve Bina Sahipleri/Yöneticileri için Enerji Verimliliği Projeleri geliştirilmesi  

‒ Ticari Enerji Verimliliği Kredi Piyasası için Kapasite Geliştirme  

‒ Gaz Sektörünün Yeniden Yapılandırılması 

‒ BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek ve Etkili Gaz Piyasası Açılması  

‒ Gaz Ticaret Platformu için Tasarım ve Uygulama Planı  
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6. Hedef Kitle Grupları 

Projenin genel kapsamdaki hedef grubu, KOBİ’ler ve girişimciler/yatırımcılar ve profesyonel tüketicilere 

ek vurgunun yanı sıra halktır. 

Hedef kitle aşağıda gösterildiği üzere iki hedef grup altında incelebilir. Hedef kitleye, ETKB ile 

düzenlenecek Görev 4 Çalışma Grubu Toplantılarında geliştirilecektir.  
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Hedef kitleler 

Görev 4 

 Halk/kamu (ev hanımları, çocuklar ve enerjinin son kullanıcıları) 

 KOBİ’ler / Organize Sanayi Bölgeleri 

 Girişimciler / Yatırımcılar 
▬ Büyük ölçekli / lisanslı yatırımlar (1 MW’ın üzerinde) 
▬ Küçük ölçekli / lisanssız yatırımlar (1 MW’ın altında, yani kişiler) 
▬ Şebekeden bağımsız bireysel yatırımlar 

 Çiftçiler 

 Profesyonel tüketiciler 

 Ulusal, uluslararası, yerel ve sektörel medya üyeleri (ekonomi muhabirler, enerji muhabirleri, haber ve 
ekonomi editörleri dâhil kilit/önemli medya grubu)– Bu aynı zamanda hedef kitlelere ulaşmak için bir 
iletişim kanalıdır 

 Üniversite öğrencileri / akademisyenler 
 

Paydaşlar 

Görev 4 

 Sivil Toplum Kuruluşları 
▬ Adana Sanayi Odası 
▬ Ankara Sanayi Odası 
▬ Aydin Sanayi Odası 
▬ Balıkesir Sanayi Odası 
▬ Denizli Sanayi Odası 
▬ Ege Bölgesi Sanayi Odası 
▬ Eskişehir Sanayi Odası 
▬ Gaziantep Sanayi Odası 
▬ İstanbul Sanayi Odası  
▬ Kayseri Sanayi Odası  
▬ Kocaeli Sanayi Odası 
▬ Konya Sanayi Odası 
▬ TÜREB (Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği) 
▬ GÜNDER (Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü) 
▬ GENSED (Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği)  
▬ RESSİAD (Rüzgâr Enerjisi ve Su Santralları İşadamları Derneği)  
▬ HESİAD (Hidroelektrik Santralları Sanayi İşadamları Derneği) 
▬ TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) 
▬ LİDER (Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği) 
▬ TURKBESD (Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği) 
▬ ENVER (Enerji Verimliliği Derneği) 
▬ EÜD (Elektrik Üreticileri Derneği) 
▬ ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) 
▬ ETD (Enerji Ticareti Derneği) 
▬ GAZBİR (Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği) 
▬ DİVİD (Doğalgaz İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği)  
▬ Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri 
▬ TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) 
▬ TÜSİAD (Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği) 
▬ TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) 

 Media  
▬ Ulusal 
▬ Yerel 
▬ Sektörel 

 Uluslararası Organizasyonlar 
▬ Dünya Bankası 
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▬ AB Komisyonu 
▬ Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) / GEF (Küresel Çevre Fonu) 
▬ Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Örgütü (UNIDO) 
▬ Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 
▬ Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) 
▬ Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) 
▬ Dış Ticaret Birliklerinin Türkiye şubeleri 

 

 Resmi Daireler 
▬ EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)  
▬ EÜAŞ (Enerji Üretim A. Ş.) 
▬ TETAŞ (Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A. Ş.) 
▬ TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) 
▬ BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi) 
▬ TEMSAN ( Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü) 
▬ EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi) 
▬ TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi) 
▬ TSE (Türk Standartları Enstitüsü) 
▬ KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) 
▬ TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) 
▬ DSİ (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) 
▬ Hazine Müsteşarlığı 
▬ AB Bakanlığı’na Bağlı Kalkınma Ajansları 

 Bakanlıklar 
▬ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
▬ AB Bakanlığı 
▬ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
▬ Çevre ve Şehirleştirme Bakanlığı 
▬ Maliye Bakanlığı 
▬ Kalkınma Bakanlığı 
▬ Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

 Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar 
 

 

Enerji verimliliği için hedef kitle kayıtlı 3,2 milyon KOBİ’dir. İlgili kişilerin toplam sayısı, üst düzey 

yöneticiler, mühendisler ve şirket sahipleri dikkate alındığında 10 milyona ulaşmaktadır. Bu hedef 

kitleye seslenebilmek için, bilinçlendirme faaliyetleri sırasında 12 bölgedeki sanayi odaları ele 

alınacaktır. 

Yenilenebilir enerji için hedef kitle, her sektörden KOBİ’lerin vurgulanmasıyla birlikte, genel halktır. 

Sektörler bölgelere göre belirlenmiştir. Örneğin; Adana sanayi üretimi üzerine uzmanlaşırken, Antalya 

turizm sektörüne yönelmiştir.  

Güneş enerjisi için, her birey hedef kitle olarak değerlendirilebilir. Rüzgâr enerjisi için ise, 1 MW’ın 

altındaki yatırımlar ele alınabilir. 
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7. GZFT Analizi 

Bu GZFT analizi, Türkiye enerji sektörünün güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri dikkate 

alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca, IPA 2012 projeleri kapsamındaki elektrik, doğal gaz, yenilenebilir 

enerji, enerji verimliliği ve enerji istatistikleri konularına da değinilmiştir.  

Gerçekleştirdiğimiz ilk analize göre, genel kapsamlı bir iletişim stratejisi ve bilinçlendirme faaliyetlerine 

gereksinim hususunda belli bir talep ve uzlaşma mevcuttur ve bir iletişim stratejisi oluşturmaya ilişkin 

proje de hazırlanma aşamasındadır. 

Güçlü Yönler 

 Türkiye, geçtiğimiz on yılda enerji sektörünün 
hemen hemen tüm alanlarında kapsamlı bir 
reforma girmiştir. Bu amaca yönelik bazı yasal 
ve kurumsal reformlar başlatılmıştır ve 
uygulamaya konmuştur. 

 Türkiye’nin elektrik, doğal gaz, yenilenebilir 
enerji ve enerji verimliliği konularındaki yasa 
çerçevesi büyük oranda AB müktesebatı ile 
uyumlaştırılmıştır. 

 Türkiye, güneş enerjisi ile su ısıtılmasında 
dünyada ikinci sırada yer almaktadır.  

 Yenilenebilir enerji, bir ülkenin kendine has 
kaynağıdır ve cari açığın azaltılmasına oldukça 
katkı sağlar. 

 Yatırımcılar, ETKB tarafından belirlenen 
kurallara uyduğu sürece yenilenebilir enerji 
güvenli ve çevre dostudur. 

 Enerji verimliliği yatırımlarının geri dönüş süresi 
orta düşüklüktedir. 

 Enerji verimliliği yatırımları, Net Bugünkü Değer 
bakımından ekonomik yatırımlar olarak 
değerlendirilmektedir. 

 Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 
alanlarında iyi gelişmiş, aktif ve organize olmuş 
sivil platformlar/STK’lar mevcuttur. Hem 
yasama sürecine katkıda bulunan hem de 
paydaşlar arasında farkındalığın artmasını 
sağlayan güçlü tartışma platformları da 
mevcuttur. 

 Yenilenebilir enerjinin bazı yönlerine ilişkin 
farkındalık yüksek (enerji santrali yatırımları için 
başvurular gibi) ve olumludur. 

 Türkiye; su, güneş ve rüzgâr kaynakları 
bakımından zengin bir ülkedir. 

 Yenilenebilir enerji yatırımcılarına teşvik 
verilmektedir. Bu teşvikler yalnızca şebekeye 
satış tarifesini değil, aynı zamanda şebeke 
erişimine öncelik gibi parasal olmayan bazı 
teşvikleri de içermektedir.  

 Yerli donanım kullanımına ilişkin bazı teşvikler 
ise, aynı zamanda yerli sanayinin de 
gelişmesine yardımcı olacak olan yerel 
üretilmiş ekipmanları kullanan yenilenebilir 

Zayıf Yönler 

 Enerji sektöründeki reformlar düzenli gelişim 
göstermedi ve başlangıçta öngörüldüğü gibi 
zamanında hızlanma göstermedi. 

 Yenilenebilir enerjiye ilişkin 
düzenlemeler/mevzuatların yürürlüğe girmesi 
daha uzun sürede gerçekleşmiştir. 

 Rüzgâr projelerinin önemli bir kısmı 
uygulanmaya elverişli değildir (yüksek katkı 
payları yüzünden) 

 Enerji sektöründe merkez idare ve piyasa 
reform programının koordinasyon organı 
olmasının yanı sıra ana politika yapıcısı olan 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ait 
personelinin uzmanlık ve deneyiminin 
artırılması ve güçlendirilmesi gerekmektedir. 

 ETKB’nin enerji planlama ve tahmin 
modellerinin yanı sıra reformların ilerlemeyi 
gözlemleme, denetleme ve destekleme 
kapasitelerinin de geliştirilmesi gerekmektedir. 

 Enerji verilerinin toplanması, saklanması ve 
analiz edilmesi ile enerji istatistiklerinin 
toplanması ve enerji istatistiklerine erişim 
kapasitelerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi 
gerekmektedir. 

 Yasal çerçevenin uygulanma hızı bazı 
alanlarda yavaş olabilir. 

 Enerji verimliliği mevzuatlarına ilişkin olarak, 
uygulamaların takibinin, ilgili yaptırımların, vb. 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

 Elektrik ve gaz piyasaları, yenilenebilir enerji 
ve enerji verimliliği konularında AB müktesebatı 
ile daha fazla uyumlaştırılması gereken alanlar 
yer almaktadır. 

 Bütün teşviklere rağmen, banka kredileri 
hala çok pahalıdır ve geri dönüş süresi ise 
uzundur. Finansman, “proje finansmanı” ile 
aynı şey değildir. Bankalar yatırımcıların mal 
varlıklarının önemli bir kısmını ipotek 
etmektedir. 

 Yenilenebilir yatırımlarına ilişkin idari usuller 
(yaklaşık olarak 30 farklı kurumdan izin 
gereklidir) çok uzun zaman alır ve 
koordinasyona ihtiyaç duyar. 
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enerji santralleri için de mevcuttur. 

 Türkiye, Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı 
hazırladı ve bu plan, yenilenebilir enerjinin 
geliştirilmesi amacını taşımaktadır. 

 Yenilenebilir enerjide, kısa sürede oldukça 
güçlü bir sektör ve birtakım yerel ve 
uluslararası aktörlerin yer aldığı değer zinciri 
geliştirilmiştir: çok fazla mühendislik ve 
danışmanlık firmaları, yerel donanım üreticileri, 
EPC yüklenicileri, vb. 

 Yenilenebilir enerji için ilk yatırım maliyetleri 
yüksektir. 

 Şebeke bağlantı maliyetleri (şebeke erişimi 
için açık artırma yoluyla ihale) bazı yenilenebilir 
enerji yatırımlarının geri dönüş süresini 
uzatmaktadır.  

 Şebeke altyapısı ve yönetim araçlarının, 
şebekeye giren yenilenebilir enerjiyi artırmak 
için geliştirilmesi gerekmektedir. 

 Yenilenebilir enerjinin bireysel 
yatırımcılarından fayda sağlamak isteyen 
yatırımcılar olduğu için, kişiler tarafından 
üretilen enerji miktarı tüketilen enerji miktarı ile 
aynı değildir ve enerjinin üretildiği yerde 
kullanılamamaktadır. 

 Yenilenebilir enerji kullanarak ısınma ve 
soğuma konularında farkındalık düzeyi çok 
düşüktür. 

 Yenilenebilir enerji teknolojileri aracılığıyla 
bir kimsenin kendi elektriğini üretmesi, son 
kullanıcı tarifesiyle karşılaştırıldığında halen 
elverişli görünmemektedir. 

 Yatırımcılar arasındaki çevresel 
farkındalığın artırılması ve ilgili kontrol 
mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. 

  ETKB’nin farklı projeleri için yürütülen 
iletişim faaliyetleri arasında bir koordinasyon 
sağlanmadığı için, maliyet etkinliği ve 
kamuoyunun farkındalık düzeyi istenilen ölçüde 
sağlanamaz.  

 Yenilenebilir enerji konusunda farkındalık 
düzeyleri bölgeler arasında farklılık 
göstermektedir. Bu durum da farkındalık 
yaratma faaliyetleri için yerel yaklaşım ve 
uygulamalara gereksinim duyulmasına neden 
olur.  

 AB müzakerelerinin enerji faslı henüz 
açılmamıştır.  

Fırsatlar 

 Türkiye, gelecekteki önemli büyüme potansiyeli 
ile dünyada en hızlı büyüyen enerji 
piyasalarından biri olmuştur. 

 Yenilenebilir enerji, yatırımcıların çok fazla 
dikkatini çekmesiyle sıcak gündem 
maddelerinden biri olmuştur. 

 Piyasa katılımcılarına ve halka doğru ve 
güncel bilgi sağlamak için AB ülkelerinde iyi 
uygulamalar mevcuttur.  

 AB müzakerelerinin enerji faslının açılması 
gündemdedir.  

Tehditler 

 Enerji talebinde hızlı bir artış mevcuttur. 

 Türkiye, neredeyse tamamen doğal gaz 
ithalatına bağlı hale gelmiştir. 

 Doğal gazın payı, toplam enerji tüketiminin 
yaklaşık olarak üçte birine ulaşmıştır. 

 Birincil enerji kaynağı olarak, doğal gazın 
elektrik üretiminde kullanım payı çok yüksektir. 
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8. Varsayımlar 

‒ Dünya çapında düzenleyici reform gündeminin son yirmi yıldaki gelişimi doğrultusunda, 

Türkiye hükümeti, piyasaya ilişkin başarısızlıkların önüne geçmek için özel girişim faaliyetlerini 

destekleyecek ilgili mevzuatın sağlam zeminiyle enerji piyasasını düzenleyecektir.  

‒ Türkiye enerji piyasasına iyi yönetişim ve güçlü yönetim hâkim olacaktır. 

‒ Politika geliştirme ve kurum tasarımından sorumlu görevliler, yatırımlar için daha iyi bir çerçeve 

sunan yüksek kaliteli yasal düzenlemeler için gerekenlerin farkındadır ve bu gereksinimleri 

daha iyi belirleyebilmektedir. 

‒ Hükümet yenilenebilir enerji sektörünü ve enerji verimliliğini destekleme ve geliştirmeye 

hazırdır.  

‒ Ülkedeki ekonomik ve siyasi çevre aynı olacaktır. 

‒ Türkiye – AB ilişkilerinde beklenmeyen bir değişiklik meydana gelmeyecektir.  

‒ Türkiye ekonomisinde enerji yatırımlarının finansman mekanizmalarını etkileyecek herhangi bir 

önemli değişiklik gözlemlenmeyecek. 

‒ ETKB, kendi personelinin kapasitesinin geliştirilmesi için kapasite geliştirme programına 

katılacaktır.  

‒ ETKB’den işbirliği desteği ve personel kaynaklarının yeterli bir kısmı temin edilecektir. 

‒ Danışman tarafından geliştirilecek olan tavsiyeler ve yol haritası dikkate alınacaktır. 

‒ Veri, bilgi ve toplantı taleplerine ETKB tarafından zamanında ve uygun/yeterli yanıtlar 

verilecektir.  

‒ Görev 4’e ayrılan bütçe, ETKB tarafından da öngörüldüğü üzere, Şartname ‘de tanımlanan 

görünürlüğe ilişkin görevlerin tamamının Danışman tarafından uygulanabilmesine imkân 

sağlayacaktır. 

‒ ETKB ile bilgi akışı sorunsuz bir şekilde gerçekleşecektir.  

‒ Talep ve onaylar, ETKB’den zamanında alınacaktır.  
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9. İletişim Stratejisi 

9.1. Entegre İletişim Stratejisi 

Farklı hedef kitlelere ait farklı mesajlar, söz konusu konulara ilişkin farklı düzeylerdeki 

farkındalıkları, farklılaşan bilgi ihtiyaçları ve medya kullanım tutumlarındaki farklılıklar uyarınca 

iyi tasarlanmış ve yerinde kullanılan bir dizi iletişim önlemlerini beraberinde getirmektedir. Hedef 

kitlelere erişimin yüksek ve etkin olması yalnızca farklı iletişim ölçütlerinden oluşan geniş bir yelpaze 

ile değil, aynı zamanda farklı kanallar aracılığı ile iletişim kurularak oluşturulan tekrarlanan 

temaslar/bağlantılar ile sağlanmaktadır.  

Entegre iletişim stratejisinden oluşan iletişim araçları karması, medya ilişkileri faaliyetlerini (sürekli 

ve yerel olarak uyarlanmış medya ilişkileri, basın konferansları, basın ziyaretleri, basın bültenleri, vb.), 

bilgi ve promosyon materyalleri (raporlar, broşürler, kitapçıklar, dosyalar, vb.), interaktif ölçütler 

(Web siteleri, sosyal medya, haber bülteni, vb.), etkinlikler (halka açık etkinlikler, konferanslar, 

forumlar, çalıştaylar, ticaret fuarları, sergiler, vb.), diyalogla iletişimi (seminerler, yarışmalar, vb.), 

klasik reklam yöntemleri (TV ve radyo spotları, yazılı ve çevrimiçi reklamlar) ve Halkla İlişkiler 

yayınını (video basın bültenleri, radyo spotları, vb.) içermektedir. Farklı iletişim ölçütleri, hedef 

kitlelerin projenin farklı uygulamalarını tanımalarını sağlayan yinelenen proje mesajları ve proje 

tasarımı ile alakalı olmalıdır.  

Farklı iletişim araçları birbirlerini tamamlamaktadır ve entegre iletişim sürecinde farklı görevleri 

üstlenmektedirler: Reklam, doğrudan, duygusal ve geniş çapta iletişim sağlarken; bilgilendirici 

materyal, basın çalışması ve eğitim faaliyetleri için kullanılabilir; promosyon materyalleri (kalem, 

çanta), etkinlikler sırasında hediye olarak sunulabilir; internet sitesi ve sosyal medya araçları ise tek 

kaynaktan tüm bilgilerin (medya ile de ilişkili olarak) sağlanması, hedef kitlelerin kampanya ile ilgili 

güncel bilgiye ulaşabilmesi ve geri bildirim alınması için olanak sağlamasıyla bütün iletişim araçları 

karmasının bilgilendirici üssü olarak hizmet verebilir. Medya çalışmaları ve diğer destekleyici ölçütler 

kampanya süresince uygulanırken, etkinlik ya da diyalogla iletişim faaliyetleri, hedef grubun 

farkındalığı ve katılımını maksimum düzeye çıkaracak şekilde bir araya getirilmeli ve uygulanmalıdır.  
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9.2. Ortaklık Stratejisi 

İlgili organizasyon ve kurumlardaki işbirlikçiler ve ortaklar iletişim çalışmalarını iki açıdan 

yürüteceklerdir: bünyelerindeki personellerine ve üyelerine kampanya mesajlarını ileterek paydaş 

etkisi yaratacaklardır. Ayrıca, etkinliklere ev sahipliği yapma ve ilgili hedef kitleye etkili bir şekilde 

ulaşma bakımından önemli işbirliği ortakları olacaklardır. Kampanya için ilgili farklı çoğaltanlar, hedef 

kitle analizinde sunulmuştur. Bu ortaklarımız, hâlihazırda işbirliğinde etkili bir şekilde kullanılabilecek 

kampanyanın hedef kitlelerine doğrudan ulaşan kanallara sahiptir. Ayrıca, kampanya/proje 

içeriğine ilişkin profesyonel önerilerini paydaşlar ile paylaşabileceklerdir. Ankara dışındaki toplantılar, 

ilgili bölgelerde yer alan Sanayi Odalarına ait tesislerde, söz konusu sanayi odaları ile işbirliği 

içerisinde organize edilecektir. Kampanyayı, kampanya mesajlarının ileticisi ve yerel irtibat noktası 

olarak destekleyeceklerdir. Bu altyapı, aynı zamanda iletişim faaliyetlerine ilişkin dönüt alma 

potansiyelini de artırmaktadır. Bu türden ortaklık geliştirme stratejisi proje ortakları ve işbirlikçileri için 

bir kazan-kazan durumu ile sonuçlanacaktır: projedeki işbirlikçilerimiz kampanya için uzmanlıklarını 

ve dağıtım kanallarını temin ederken, hedef kitleler arasında daha yüksek farkındalık sağlayan daha 

geniş kapsamdaki iletişim kampanyalarına entegre oldukları takdirde yürüttükleri faaliyetler ve aldıkları 

inisiyatiflerinin görünürlüğünün daha da artmasını sağlayacaklardır.  

Proje kapsamında, ortaklık stratejisinin hedefi ETKB ve kamuoyu arasında köprü kurmaktır. Sanayi 

odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının aktif desteğinin sağlanması, yalnızca belli bir güvenilirliğe 

sahip olan sivil toplum ortaklarının deneyimi ve desteğiyle temin edilebilen özel içerik ve iletişim 

kanalları aracılığı ile belli gruplara erişebilme imkânı sunmaktadır.  

• Sanayi Odaları 
• Ticaret Odaları 
• Sanayi ve Ticaret Odaları 
• STK’lar (örneğin; İZODER, ENVER) 
• Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri 
• Organize Sanayi Bölgeleri 
• Girişimciler / Yatırımcılar 
• Medya 
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• Kamu Kuruluşları 
− KOSGEB 
− RTÜK 
− Türk Standartları Enstitüsü 
− EPDK 

• Üniversiteler, meslek yüksekokulları 
• Siyasi aktörler 

 

Özellikle enerji verimliliğine ilişkin olarak, sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi ve ticaret odaları 

ile ortaklık kurulurken, yenilenebilir enerji konusunda ise ilgili sivil toplum kuruluşları ile ortaklık 

kurulacaktır.  

Sanayi odaları ile yapılacak olan işbirliği içerisinde, gönüllülük esasına dayalı etkinliklerin 

organizasyonuna destek ve odaların ve meslek odalarının sektörel yayınlarında kullanılacak basın 

bültenleri yer almaktadır. Sanayi odaları aynı zamanda etkinliklerin konsepti için seçilecek olan 

sektör/ler için de danışmanlık yapacaklardır. İnsertler, kurumlara ait bu yayınların içerisine 

yerleştirilmek ve KOBİ’lere ulaşmak amacıyla düzenlenecek yerel forumlarda dağıtılmak üzere 

hazırlanacaktır. 

RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) ile ortaklık, yaklaşık olarak 30 saniye sürecek olan kamu 

spotlarının ulusal TV kanallarında yayınlanması için kurulacaktır.  

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji temalı video yarışmaları için meslek yüksekokullarının yanı sıra, 

üniversitelerin iletişim, güzel sanatlar, ilgili mühendislik bölümleriyle ortaklıklar geliştirilecektir. Bu 

ortaklık sayesinde, başvuran sayısının yanı sıra meslek yüksekokul ve üniversite öğrencileri 

arasındaki farkındalık artacaktır. ETKB, yarışmaların duyurulması hususunda desteklerini istemek 

amacıyla paydaşlarına resmi yazı gönderecektir. 

9.3. Gündem Belirleme 

ETKB’nin, AB müktesebatı ve Türkiye’deki yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sektörlerinin 

geliştirilmesi uyarınca enerji politikalarının kazan-kazan durumuna ilişkin gündemini desteklemek 

amacıyla yerel ve bölgesel medya mensuplarının da yer aldığı gazetecilerle bireysel ilişkiler kurma 

politikasını devam ettirerek, toplumsal tartışmayı zenginleştirme amacıyla iletişime ilişkin konuları 

proaktif olarak vurgulamalıdır. Proaktif medya ilişkileri, bu hedefin yerine getirilmesinde yardımcı 

olacaktır. ETKB tarafından düzenlenen ve ETKB’nin başkanlığını yaptığı medya kahvaltıları ve/veya 

arka plan toplantıları organize edilebilir. 

İletişim faaliyetlerin tarihleri, enerjiye ilişkin etkinliklerin en çok yoğun olduğu zamanlara göre 

ayarlanacaktır. Bu tür tematik etkinlikler, etkinlik takvimi formatında düzenli olarak ETKB’ye 

sunulacaktır. Proje faaliyetleri ile doğrudan bağlantısı bulunan etkinlikler seçilebilir ve bu tür 

etkinliklerde yer almanın olası yolları araştırılabilir. Böyle zamanlarda, enerji verimliliği ve yenilenebilir 

enerjiye ilişkin ana başlıklar tartışmaya açılabilir. 
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Açılış ve kapanış etkinlikleri ile AB çalıştaylarından önce düzenlenecek olan basın konferansları, 

medyada gündemi belirleme için iyi birer fırsattırlar.  

9.4. Yaratıcı Yaklaşım 

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği için, Danışman firma tarafından sunulan şemsiye konsept(leri) 

ve mottolar aşağıdaki gösterilmiştir. Ya enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji için ortak bir konsept 

geliştirilecektir, ya da konseptler yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularına göre farklılık 

gösterecektir. Bu rapor, aşağıdaki bütün seçenekleri kapsamaktadır. ETKB’den alınan görüşler 

ışığında bu konseptlerde değişikliğe/düzeltmelere gidilebilmesinin yanı sıra, basılı yayınlar, promosyon 

materyalleri, markalaşma ürünleri, internet sitesi, sosyal medya araçları, spot filmler, insertler, TV 

reklamları, bilgilendirici videolar ve yeni görsel teknolojiler için üretilecek videoların yer aldığı bütün 

iletişim araçlarında kullanılacaklardır. Ana konsept, iletişime ilişkin yürütülecek 

faaliyetlerin/kampanyanın homojen olarak ilerlemesi bağlamında önem arz etmektedir.  

Konsept, “Avrupa Birliği’nin Dış Faaliyetlerine İlişkin İletişim ve Görünürlük Kılavuzu” uyarınca 

geliştirilecektir. Buna göre, Danışman firma Programı Avrupa Birliği’nin finanse ettiğini duyurmaya ve 

Avrupa Birliği finansmanı veya eş finansmanının görünürlüğünü sağlamaya ilişkin bütün gerekli 

önlemleri alacaktır. Bu önlemler, dış faaliyetlerin görünürlüğü kapsamında Komisyon tarafından 

belirtilen ve yayınlanan kurallar uyarınca alınacaktır: 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm.  

Proje kapsamında, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (EUD) tarafından 

http://www.avrupa.info.tr/ABMali_Destegi/Gorunurluk,Visi.html adresinde yayınlanan Avrupa 

Komisyonu Türkiye Projeleri için Görünürlük Rehberi’ne uyulacaktır. 

AB tarafından mali olarak desteklenen projeler için Avrupa Birliği’nin Dış Faaliyetlerine ilişkin İletişim 

ve Görünürlük El Kitabı için lütfen Ek 2’ye bakınız. 

Müşteri tarafından, internet üzerinden yapılanlar da dâhil olmak üzere, aşağıdaki feragatnamenin bu 

türden yayınların arka kapağında herhangi bir formda veya boyutta yer alması gerekmektedir: “Bu 

yayının içeriği, sadece yazarın/yüklenicinin/uygulama ortağının sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde 

Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmaz”.  

9.4.1. Konsept ve Motto 

Enerjiye olan ihtiyaç tartışmasız bir gerçektir; ancak, asıl soru enerjinin nasıl üretileceği ve 

tüketileceğidir. Bu sorulara cevaplar ve verilecek kararlar yalnızca Türkiye’nin değil, aynı zamanda 

dünyanın da geleceğini şekillendirmesi açısından önemlidir. Bu yüzden, farkındalık yaratma ve enerji 

verimliliği ile yenilenebilir enerji konularında bilgi verme çok fazla önem arz etmeye başlamıştır.  

Projenin hedeflerini ve beklenen iletişime ilişkin sonuçlarını gerçekleştirebilmek için, basit ancak akılda 

kalıcı bir motto önerilmiştir: “Gelecek Enerjide”. 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm
http://www.avrupa.info.tr/ABMali_Destegi/Gorunurluk,Visi.html


Müktesebata Uyum ETKB’nin Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın  

Ayrıştırılmasına  İlişkin Destek,  Görünürlük ve Kamunun  
Farkındalığına İlişkin  Danışmanlık Hizmetleri                                         Bilinçlendirme Eylem Planı Raporu – Onaylanmış Final 
    

 

Deloitte & DNV GL İş Ortaklığı –Ekim  2015  33                

 

Mottonun, aşağıdaki maddeleri vurgulaması hedeflenmektedir:  

a) Sosyo-politik ve ekonomik bakımlardan enerji sektörünün gerçek potansiyeli.  
b) Enerjiye duyulan ihtiyaç (hem ulusal hem de dünya çapında) sürekli olarak artacaktır.  
c) Enerji üretiminde dışa bağımlılığın azaltılmasının önemi  
d) Enerjinin üretimi ve tüketimine ilişkin evrensel çevreye ilişkin sorumlulukların altını çizmek.  

Geleceğin vurgulanması önemlidir; çünkü Türkiye’nin geleceğe dair önemli hedefleri yer almasının 

yanı sıra, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği politikalarının ve yatırımlarının bu hedefleri 

gerçekleştirmedeki rolü çok önemli olacaktır. 

Hedef kitlelerin ilgisini çekecek olan görseller, en az istenen mesajları iletecek olan slogan(lar) kadar 

önemli olacaktır. Değiştirilmiş şekillerde tasvirlenen ampullere ait farklı örneklerin ana görsel olarak 

kullanılması gerekmektedir. Bu seçime ilişkin iki neden mevcuttur: a) Ampuller, en basit ve kullanımı 

en yaygın elektrikli cihazlardan biridir ve elektrik ve enerjiyi temsil eden ve/veya akla getiren “ikonik” 

bir kimliğe de sahiptir. b) Küçük ama çok etkili kısa vadeli yatırım olan yeni nesil düşük tüketimli 

ampuller, enerji verimliliği alanındaki muhtemel en yaygın ve tartışmasız başarı hikâyesidir. Kitle bu 

resimlere ilişkin olarak herhangi bir sorun yaşamayacaklardır ve bu yüzden de ampul resimleri 

mecaz olarak faydalı olacaktır.  

Danışman firma, Açılış Etkinliği öncesinde ETKB ile gerçekleştirilecek toplantılar ile iki alternatif 

tasarım daha geliştirecek ve ETKB’nin onayına sunacaktır. 

Etkili bir iletişim için model (tasarım), baskı ve renk seçimi gibi diğer görsel kararlar da mevcuttur. 

Basılı, internet ve TV de dâhil olmak üzere bütün iletişim araçlarında yeşil ve mavinin baskın olduğu 

bir renk paleti kullanılması önerilmektedir. Böylece, hem enerji verimliliği hem de yenilenebilir enerji 

konseptleri için uygun olacak olan “çevreye duyarlı” olunduğu tutumunun yansıtılması sağlanacaktır. 

Baskı konusunda da minimal bir yaklaşım sergilenmesi tavsiye edilmektedir. Modern, sade, açık ve 

oldukça okunaklı yazı tipi kullanmak mesajların genel “hava” sına yardım etmiş olacaktır.  

Bütün iletişim araçları arasında bir bütünlük ve “uyumluluk” olması gerekmektedir. Bu durum da belli 

bir renk paletinin ve/veya harf tipinin yaygın kullanımı, logo olarak tasarlanan motto gibi “temel” 

görsel öğelerin kullanımını gerektirmektedir. Görsel uyum, basılı, elektronik ve film gibi bütün iletişim 

materyallerinde fazlasıyla yakalanmaya çalışılacaktır. Böylece iletişim materyallerinin tutarlı olması 

ve genel algının güçlenmesi sağlanacaktır.  
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Projenin tamamı boyunca, AB ve Dünya Bankası projeleri için uygun olan görünürlük standartları 

uygulanacaktır. Uygulanacak en önemli kural ise ortaklara ait logoların standart bir sırada 

tutulmasıdır: sırasıyla AB, Dünya Bankası ve ETKB. 

Daha sonraki mesaj ve bilgiler, basılı yayınlarda ve elektronik ortamda yer alacaktır. Bu içeriğin bir 

editör tarafından düzenlenmesi ve gözden geçirilmesi, çok “resmi” bir hava yaratılmasından 

kaçınmak bakımından önemlidir. Metinlerin çok fazla “akademik” bir dille yazılmamak şartıyla 

gerçeklere dayalı olması gerekir. Enerji verimliliği için bir taslak konsept ile yenilenebilir enerji temalı 

üç alternatife aşağıda yer verilmektedir. Bu raporda sunulan motto ve konseptlerin son haline, açılış 

etkinliği öncesinde ETKB tarafından karar verilecektir. 
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9.5. Tema ve Hedef Kitlelere Göre Ana Mesajlar  

Hedef kitlelere ulaşabilmek için; kısa ve öz, ilgi uyandıran, sade ve akılda kalabilen ana mesajlar 

kullanılacaktır. Bu mesajlar, hedef kitle ve temalara uygun olarak geliştirilecektir.  

Projenin uygulanması sırasında, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında hedef kitlelere 

iletilecek olan ana mesajlara aşağıda yer verilmektedir. Proje kapsamında üretilecek ana mesajlar 

aşağıdakilerle sınırlı olmayıp; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün projenin açılış etkinliği 

öncesinde her bir alan için (enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji) aşağıdaki mesajları üçe indirgemesi 

gerekmektedir. Söz konusu mesajlar, ilgili mecralarda kullanım öncesinde ETKB ile bir araya gelinerek 

yeniden değerlendirileceklerdir.  

Bu mesajlar, iletişim faaliyetleri süresince sürekli olarak tekrarlanacaktır.  

BM’nin aşağıdaki yaklaşımını temel alarak daha evrensel mesajlar da geliştirmek mümkündür:  

“Enerji, ekonomik büyüme, artan sosyal eşitlik ve dünyanın büyümesine izin veren çevreyi 

birbirine bağlayan altın bir ipliktir.” 

Ban Ki-moon, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri  
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9.5.1. Enerji Verimliliği için Ana Mesajlar 

Enerji verimliliği alanındaki ana mesajlar aşağıdaki hedef kitlelere göre belirlenebilir. Mesajların 

Türkçe ve İngilizce versiyonlarında, ana dilde en iyi şekilde ifade edebilmek amacıyla farklılıklar 

görülebilir. 

KOBİ’lere/yatırımcılara hitap eden ana mesajlar: 

‒ Energy efficiency expenditures are not a cost. 

(Enerji verimliliği yatırımları bir masraf değildir.) 

 

‒ Energy efficiency investments are economic. 

(Enerji verimliliği yatırımları ekonomiktir.) 

Halka hitap eden ana mesajlar: 

‒ You can save money if you save energy. 

(Enerji tasarrufu,  para tasarrufudur.) 

 

‒ Investments in energy are not a cost. 

(Enerji yatırımları masraf değildir.) 

 

‒ Energy efficiency means saving both for the family budget and for the country’s 
economy. 

(Enerji tasarrufu hem aile bütçesi hem ülke ekonomisi için kazançtır.) 

 

‒ Bright future will come through energy efficiency. 

(Aydınlık bir gelecek, enerji verimliliği ile gelecek.) 

 

9.5.2. Yenilenebilir Enerji için Ana Mesajlar 

Yenilenebilir enerjide hedef kitle halktır. Yatırımcılar arasında farkındalık oldukça yüksek düzeyde 

olduğu ve yenilenebilir enerji konusunda genel algı olumlu olduğu için, elektrik üretimi için 

yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaları hususunda ikna edilmelerine de ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Asıl sorun ise, bu talebi karşılayacak yeterli altyapının bulunmamasıdır. Bu yüzden, geleceğe vurgu 

yapan daha genel mesajlar da verilebilir. Mesajların Türkçe ve İngilizce versiyonlarında, ana dilde en 

iyi şekilde ifade edebilmek amacıyla farklılıklar görülebilir. 

Alternatif mesajlar ise örnek olarak dikkate alınmaları açısından YEGM Enerji Verimliliği Dairesi 

tarafından Danışman firmaya gönderilecektir. 

‒ Renewable energy is useful and a potential for the future. 

(Yenilenebilir enerji faydalıdır ve gelecek için bir potansiyeldir.) 

 

‒ Renewable energy is independence. 

(Yenilenebilir enerji bağımsızlıktır.) 
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‒ Renewable energy invests in your future. 

(Yenilenebilir enerji geleceğinize yatırım yapar.) 

 

‒ Invest in your future with renewable energy. 

(Yenilenebilir enerji ile geleceğinize yatırım yapın.) 

 

‒ Renewable energy never ends. 

(Yenilenebilir enerji hiçbir zaman bitmez / tükenmez.) 

 

‒ Renewable energy is a source forever. 

(Renewable enerji sonsuz bir kaynaktır.) 

 

‒ We have to generate energy and renewable energy is the best method for this. 

(Enerji üretmek zorundayız ve yenilenebilir enerji bunun en iyi yoludur.) 

 

‒ Everyone will generate his own energy in the future. 

(Gelecekte herkes kendi enerjisini üretecek.) 

 

‒ Renewable energy is sustainable. 

(Yenilenebilir enerji sürdürülebilirdir.) 

 

‒ Renewable energy for all 

(Hepimiz için yenilenebilir enerji) 

 

‒ Renewable energy for our future 

(Geleceğimiz için yenilenebilir enerji) 

 

‒ The world’s energy system is changing,  so does Turkey’s... 

(Dünyanın enerji sistemi değişiyor,  Türkiye’ninki de...) 

 

‒ Let your energy generation be the same amount with your energy consumption. 

(Tüketeceğin kadar enerji üret.) 

 

‒ Generate your energy at the site of consumption. 

(Enerjini tükettiğin yerde üret.) 

 

‒ No more empty roof tops, fill them with energy. 

(Çatılar boş kalmasın, enerji dolsun.) 

 

‒ Solar power on your rooftop. 

(Güneş enerjisi çatınızda.) 
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10. İletişim Ölçütleri 

Proje süresince uygulanacak olan iletişim ölçütlerine ilişkin tablo aşağıda gösterilmektedir. Bu 

ölçütlerin her biri, hedef kitle ve ana mesajlara ilişkin olarak belirlenecektir.  

Farkındalığı artırmak amacıyla kamu spotları kullanılırken; bilgi sağlamak amacıyla bilgilendirici kısa 

filmler, internet sitesi, sosyal medya, insertler, basın bültenleri ve basın konferanslarından 

faydalanılacaktır.  

 

KOBİ’lere ve 12 bölgede yer alan sanayi odalarına özel olarak odaklanıldığı hedef kitlelere hitap 

etmek için kullanılacak en etkili iletişim aracına, bu odalarla yürütülen anketler sonucu karar 

verilecektir. Adana Sanayi Odası’nda pilot çalışma olarak uygulanan ankete ilişkin sorular, ETKB 

DİAB tarafından GTC ile paylaşılmıştır. İlgili sorular aşağıdaki gibidir:  



Müktesebata Uyum ETKB’nin Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın  

Ayrıştırılmasına  İlişkin Destek,  Görünürlük ve Kamunun  
Farkındalığına İlişkin  Danışmanlık Hizmetleri                                         Bilinçlendirme Eylem Planı Raporu – Onaylanmış Final 
    

 

Deloitte & DNV GL İş Ortaklığı –Ekim  2015  41                

Firma Adı/Company Name* 

 

Adresi/Address* 

 

İlgili Kişi/Contact Person* 

 

Telefon/Phone* 

 

E-Posta/E-Mail* 

 

Firma Faaliyet Alanı/Activity field of the Company* 

 

Fabrikanin Konumu/Location of the Factory* 

1. Firma Hakkında Kısa Bilgi / Brief introduction of the Company 

2. Şirket Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ*) midir?/Is the Company a Small and Medium 
Enterprise (SME)?* 

 Evet / Yes 

 Hayır / No 

*250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan 

herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan ve Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta 

büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca "KOBİ" olarak adlandırılan ekonomik birimler ve 

girişimler. / *Economic enterprises and units that employs yearly worker less than 250, have either 

yearly net sales revenue or financial statement less than 40 million Turkish Liras, classified as micro 

enterprise, small enterprise or medium sized enterprises in regulations and are shortly named as 
“SME”. 

3. Şirket kısa vadede Enerji Verimliliği yatırım yapmayı planlıyor mu?/Is the Company planning to 
invest in Energy Efficiency in the short-term?* 

 Evet / Yes 

 Hayır / No 

 Evet, ancak uzun vadede / Yes, but in the long-term 

4. Çalışma Saatleri/Operating schedule* 

 24 saat/gün / Round the clock 

 Sadece gündüz saatleri / Daytime only 

5. Fabrika veya binanın yaşı/Age of the factory or building* 

 5’ten küçük / less than 5 years 

 5-10 arası / between 5 and 10 years 

 10’dan büyük / more than 10 years 

6. Son 5 yılda enerji etüdü yapıldı mı? / Energy Audit in the last 5 years* 

 Hayır / None 

 Bir kere / One 

 Birden fazla / More than One 

7. Fabrikanın enerji ihtiyacı / Energy requirement of the factory 

 Elektrik / Electricity 

 Yüksek sıcaklıkta ısı (örn. buhar) / High temperature heat (i.e. steam) 

 Düşük sıcaklıkta ısı (örn.sıcak su) / Low temperature heat (i.e. hot water) 
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 Soğutma (örn.soğuk su) / Cooling (chilled water) 

8. Elektrik birim fiyati (2014) / Electricity tariff (2014) 

  

TL/kWh 

9. Doğal gaz birim fiyati (2014) / Natural Gas tariff (2014) 

  

TL/m3 

10. Kömür/fuel-oil birim fiyati (2014) / Coal/Fuel-oil tariff (2014) 

  

TL/ton 

11. Yıllık toplam elektrik faturası (2014) / Annual Electricity bill (2014) 

  

TL/yıl - TL/year 

12. Yıllık toplam doğal gaz faturası (2014) / Annual Natural Gas bill (2014) 

  

TL/yıl - TL/year 

13. Yıllık toplam kömür/fuel oil bedeli (2014) / Annual coal/fuel-oil cost (2014) 

  

TL/yıl - TL/year 

14. Fabrikanın enerji tüketimi / Energy consumption of the factory 

  

2014 yılında tüketilen elektrik / Last year’s electricity consumption (2014) 

  

MWh/yıl - MWh/year 

2014 yılında tüketilen doğalgaz (2014) / Last year’s natural gas consumption (2014) 

  

m3/yıl - m3/year 

2014 yılında tüketilen kömür (2014) / Last year’s coal consumption (2014) 

  

ton/yıl - tons/year 

2014 yılında tüketilen fuel-oil (2014) / Last year’s fuel-oil consumption (2014) 

  

ton/yıl - tons/year 

15. Kojenerasyon tesisi var mı? / Does the facility have a cogeneration plant* 

 Evet / Yes 

 Hayır / No 

 Planlanıyor / Planned 

16. Yenilenebilir Enerji Tesisi var mı? / Any Renewable Energy (RE) plants?* 

 Evet / Yes 

 Hayır / No 

 Planlanıyor / Planned 

17.  Üretimde enerji verimliliğini arttırarak ve bu yolda üretime yönelik teknolojik alt yapınızı uygun 

seviyeye yükselterek daha rekabetçi olabileceğinizi ve pazar payınızı büyütebileceğinizi biliyor 

musunuz? / Do you know that you can be more competitive and increase your market share by 

increasing energy efficiency in generation and increasing your technology infrastructure to the 
suitable level? 
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18. Üretimde birim başına tüketilen enerji miktarınızı biliyor musunuz? / Do you know energy amount 
consumed by per unit? 

 

19. Bu miktarın rekabete nazaran analizini hiç yaptırdınız mı? / Did you analyzed this amount 
compared to competition? 

 

20. Bankaların enerji verimliliğini arttırmaya yönelik projelerin uygulanabilmesi için sağladığı finansal 

destek ürünlerinden ve hizmetlerinden haberdar mısınız? / Are you aware of financial support tools 
and services served by banks in order to perform projects about increasing energy efficiency? 

 

21. Belirtmek istediğiniz diğer hususlar/ Any other comments? 

 

 

Hedef kitlenin medya kullanımına ilişkin tutumları, iletişim tercihleri, bilgi kanalları, vb. ile ilgili bilgi 

toplamak için GTC, ETKB tarafından diğer sanayi odaları üzerine de yapılacak ankete aşağıdaki 

soruların da eklenmesini öngörmektedir. Anket soruları, ilk yerel forumun organizasyonundan önce 

ETKB’ye danışılarak son haline getirilecektir. Hedef kitleye ulaşmak için en uygun kaynakları seçmek 

açısından anketler önem taşımaktadır. 

Haberleri ve siyaseti takip etmek için aşağıdaki kaynaklardan hangisini daha çok tercih 

ediyorsunuz?  

1> Televizyon 

2> Radyo 

3> Basılı gazete 

4> Gazetelerin internet sayfaları 

5> Diğer internet kaynakları 

6> Twitter ve Facebook gibi sosyal ağ kaynakları 

7> Çeşitli dergiler 

8> Kapalı kişisel ağ 

 

Haberler ve siyasete ilişkin köşe yazıları için en sık hangi gazeteyi okumaktasınız?2 

1> Zaman  12> Akşam 

2> Hürriyet  13> Vatan 

3>Posta  14> Star 

4> Sözcü  15> Meydan 

5> Sabah  16> Korkusuz 

6> Haber Türk  17> Cumhuriyet 

7> Türkiye  18> Taraf 

8> Milliyet  19> Yeni Asya 

9> Takvim  20> Aydınlık 

10> Bugün  21> Millet 

                                                             
2 Gazeteler tirajlarına göre sıralanmıştır. 
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11> Yeni Şafak  22>Birgün 

Diğer:........................................................ 

 

Ana haber bülteni saatinde hangi ULUSAL TV kanalını izliyorsunuz?3 

1> ATV               12> Kanal Türk 

2> Cem TV 13> NTV 

3> Cnbc-e 14> Samanyolu TV 

4> CNN Türk 15> Show TV 

5> Flash TV 16> SKY Türk 

6> Fox                17> Star TV 

7> Haber Türk 18> TGRT Haber 

8> Kanal 24 19> TRT 1 

9> Kanal 7 20> TV8 

10> Kanal A 21> Ülke TV 

11> Kanal D 22> Yerel Kanallar 

Günortası haberleri hangi ULUSAL TV kanalını izliyorsunuz?4 

1> ATV               12> Kanal Türk 

2> Cem TV 13> NTV 

3> Cnbc-e 14> Samanyolu TV 

4> CNN Türk 15> Show TV 

5> Flash TV 16> SKY Türk 

6> Fox                17> Star TV 

7> Haber Türk 18> TGRT Haber 

8> Kanal 24 19> TRT 1 

9> Kanal 7 20> TV8 

10> Kanal A 21> Ülke TV 

11> Kanal D 22> Yerel Kanallar 

 

 

 

                                                             
3 Tv Kanalları alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. 
4 Tv Kanalları alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. 
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Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularına ilişkin bilgilerinizi hangi kaynaktan sağlıyorsunuz? 
1>Sanayi odalarına ait kurumsal yayınlar 
2>Ulusal gazeteler 
3>Ulusal TV kanalları 
4>Yerel TV kanalları 
5>Radyo 
6>İnternet  
7> Yakın arkadaşım / Aile çevrem 
8>Resmi kurumların Web siteleri (ETKB, vs.) 
9>Sosyal medya  
 

Kişisel e-posta adresiniz var mı? 

1> Evet 

2> Hayır 

Kişisel Facebook adresiniz var mı? 

1> Evet 

2> Hayır 

Kişisel Twitter adresiniz var mı? 

1> Evet 

2> Hayır 

 

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji hakkında bilgi almak için aşağıdaki araçlardan hangisini tercih 
edersiniz?  
1>ETKB’nin internet sitesi 
2>Ulusal gazeteler 
3>Ulusal TV kanalları 
4> Twitter, Facebook gibi sosyal medya araçları  
5>Özellikle KOBİ’ler için organize edilen bilgilendirici toplantılar / etkinlikler 
 
Bu araçlar arasından ikinci seçeneğiniz hangisi olurdu? 
1> ETKB’nin internet sitesi 
2> Ulusal gazeteler 
3> Ulusal TV kanalları 
4> Twitter, Facebook gibi sosyal medya araçları  
5> Özellikle KOBİ’ler için organize edilen bilgilendirici toplantılar / etkinlikler 
 
Sanayi odanıza ait kurumsal yayınları düzenli olarak okuyor musunuz? 
>Evet 
>Hayır 
 

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği hakkında yeterince bilgilendiğinizi düşünüyor musunuz? 

1> Evet 

2> Hayır 
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10.1. Etkinlikler 

Etkinliklerin planlanması ve gerçekleştirilmesi sürecinde, görünürlük faaliyetleri ile enerji verimliliği 

projesi yönetimi, yenilenebilir enerji ve özellikle arz güvenliği gibi konularda kamu farkındalığının 

artırılmasına ilişkin genel kapsamlı hedefe ilişkin alt hedefler aşağıdaki gibidir:  

‒ Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye özellikle odaklanıldığı ana mesajların hedef kitleye 

ulaştırılması ve Türkiye enerji sektörünün AB müktesebatı ile uyumlaştırılması sürecinin 

kazan-kazan yönünün vurgulanması.   

‒ Bu projenin etkilerine ilişkin bilgilerin yanı sıra, gerçeklerin ve rakamların yer aldığı proje 

çıktılarının yayılması.  

‒ Gerçek deneyimleri sunarak, ETKB ve katılımcılar arasında yeni bir ilişki kurmak veya var olan 

ilişkiyi güçlendirmek.  

‒ Hedef kitlede doğrudan veya dolaylı olarak enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında 

farkındalık yaratmak.  

Danışman firma; AB görünürlük el kitabı doğrultusunda hazırlanan görünürlük/markalaşma 

çalışmalarının yanında, davetiye tasarımı, koordinasyon ve organizasyona ait / lojistik işler, 

yayınların (gazete eki formatında) ve promosyon materyallerinin dağıtılması, ulusal ve yerel medya 

ile ilişkiler, basın bülteni hazırlama ve ulusal ve yerel medyaya dağıtma gibi işlerden sorumlu 

olacaktır. Görünürlük için; AB ve Türkiye bayrakları, sokak balonları, pankart, spot filmlerin ekrana 

yansıtılması, video mapping ve watch-out (360 derece) gibi yeni görsel teknolojiler kullanılacaktır. 

Etkinliklerde çekilen fotoğraflar, fotoğraf veri tabanına yüklenecektir. 

Markalaşma araçlarına ilişkin bazı örnek fotoğraflar aşağıda gösterilmiştir. Yeni görsel teknolojilere 

ise, Bölüm 9,8’de yer verilmektedir.  

Aşağıdaki fotoğraflar, GTC tarafından AB Türkiye Delegasyonu için çeşitli şehirlerde organize edilmiş 

etkinliklere aittir. 
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Dışarıda gerçekleştirilen etkinlik: Pankartlar ve Sokak Balonu 

 

 

 

İç mekân: AB-Türkiye bayrakları ve ETKB bayrakları 

 

http://public.blu.livefilestore.com/y2puo7DZPFWHTL7Puo2yiotobXJdso_b1fZMBAznczq8sUcD2yai1M0F2IJri51GHTkl5uVk9j7Rk5ia775Ap4XGcXOolbOQ-ojFcCE-esC-Bg/Resim%20004.jpg?download
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Maliyet etkinliğini sağlayabilmek için, Ankara dışındaki diğer şehirlerde düzenlenecek olan etkinlikler, 

Sanayi Odalarına ait tesislerde gerçekleştirilecek olup, davetli listelerinin düzenlenmesi ve 

davetiyelerin dağıtımı gibi davet yönetimine ilişkin işlerden de sorumlu olacaklardır. Davetiyeler, GTC 

tarafından AB Görünürlük El Kitabı ve proje konseptine uygun olarak tasarlanacaktır. Ankara’da 

düzenlenecek olan etkinlikler için, Danışman firma tarafından alternatif oteller araştırılacak ve 

organizasyon yerlerine ilişkin son kararı ETKB verecektir. Ankara’da düzenlenecek olan etkinliklere 

ilişkin davet yönetimi ETKB tarafından yürütülecektir. 

Etkinlikler sırasında, ETKB tarafından istenildiği gibi, KOBİ’lere ait enerji verimli ürünler tanıtılacaktır. 

Aşağıdaki diyagramda Etkinliklerin Planlanması/Uygulanması/Değerlendirilmesine ilişkin sıralama 
gösterilmektedir.  
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Proje kapsamında düzenlenecek etkinliklere aşağıda yer verilmiştir. Ayrıca, enerji sektörü alanında 

Türkiye’de düzenlenecek olan büyük etkinliklerin listesinden oluşan bir üç aylık etkinlik takvimleri de 

Danışman firma tarafından hazırlanacaktır. 

10.1.1. Açılış ve Kapanış Etkinlikleri 

Şartname ’de yer verilmemesine rağmen, projenin başlangıç ve bitişini ulusal düzeyde duyurmak için 

basın konferanslarının eşlik ettiği bir açılış ve kapanış etkinlikleri Danışman firma tarafından 

önermektedir. 

AB-Türkiye Mali İşbirliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektör Programı Faz-1 Projesi 

2012 yılında sunulan “Türkiye Enerji Sektörünün AB Enerji Öncelikleri ve Stratejileri Kapsamında 

Güçlendirilmesi” kapsamında yer alan aşağıdaki dört projenin açılış etkinliği, Kontrat 2, Kontrat 3 ve 

Kontrat 4 imzalandıktan sonra organize edilecektir: 

‒ Kontrat 1 – “AB Mevzuatı Uyumlaştırması ve ETKB Kurumsal Kapasitesi ve BOTAŞ’ın 

Ayrışması ve Görünürlük ve Kamu Bilincinin Oluşturulması Hususlarında Danışmanlık Hizmeti 

Alınmasına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri” 

‒ Kontrat 2 – Yenilenebilir Enerji Sektörünün Geliştirilmesi 

‒ Kontrat 3 – Doğal Gaz Sektörünün Yeniden Yapılandırılması 

‒ Kontrat 4 – Enerji Verimliliğine ilişkin Danışmanlık Hizmeti  
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Proje görünürlüğünün ve kamuda farkındalığın oluşmasını sağlamak amacıyla yukarıdaki listede yer 

alan projelerin tamamını kapsayacak olan açılış etkinliği, basının yanı sıra, Enerji Bakanı, ETKB 

personelleri ve diğer proje taraflarının katılımıyla üst düzey bir yerde düzenlenecektir. Açılış 

konuşmalarını takiben katılımcılar projenin hedeflerine ve beklenen sonuçlara ilişkin olarak 

bilgilendirilecektir.  

“AB Mevzuatı Uyumlaştırması ve ETKB Kurumsal Kapasitesi ve BOTAŞ’ın Ayrışması ve Görünürlük 

ve Kamu Bilincinin Oluşturulması Hususlarında Danışmanlık Hizmeti Alınmasına İlişkin Danışmanlık 

Hizmetleri” (Kontrat 1) projesinin kapanış etkinliği, basının yanı sıra, Enerji Bakanı, ETKB personelleri 

ve diğer proje taraflarının katılımıyla gerçekleştirilecektir. Açılış konuşmalarını takiben katılımcılar proje 

sonuçlara ilişkin olarak bilgilendirilecektir.  

GTC, açılış ve kapanış etkinlikleri hakkında ilgili basın bültenlerinin yer aldığı basın kitleri hazırlayacak 

ve ilgili basın konferansları sonrasında ulusal medyaya dağıtacaktır. Basın kitlerinin ve basın 

bültenlerinin içerikleri ETKB’den temin edilecektir. İlgili içerikler, bir gazeteci yaklaşımıyla bir basın 

bülteni haline dönüştürülecektir.  

10.1.2. Çalıştaylar / Seminerler / Yerel forumlar 

Bu projenin hedef kitlesi KOBİ’lerdir. ETKB, çalıştay ve yerel forumların sanayi odalarının bulunduğu 

12 ilde düzenlenmesini önermiştir. Altısı CS02 kontratı kapsamında, onu CS04 kapsamında olmak 

üzere toplamda 16 tane yerel forum düzenlenecektir. 

İller, Türkiye’deki 12 sanayi odasından başlanarak gönüllülük esasına dayanarak seçilecektir. Sanayi 

odalarının yer aldığı illerin yanı sıra, Karadeniz ve Doğu bölgelerimiz de yerel forumların 

düzenlenebileceği yerler açısından dikkate alınacaktır. Yerel forumların düzenleneceği yerler, ETKB 

tarafından açılış etkinliği öncesinde kararlaştırılacaktır. 12 ildeki sanayi odaları ile ETKB iletişime 

geçecek ve organizasyonlara ilişkin destekleri gönüllülük esasına dayalı olarak istenecektir. Gönüllü 

eylemde bulunmalarını sağlamak amacıyla, etkinlikler başlamadan önce proje kapsamıyla ilgili 

bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla, gerekli bilgilerin ETKB tarafından verilmesi amacıyla, 

sanayi odalarının üst düzey yöneticileri Ankara’ya davet edilebilir. ETKB’nin sanayi odaları ile 

hâlihazırda yürüttüğü devam eden projeleri olduğu için, toplantı ETKB tarafından organize edilebilir. 

Forumların hedef kitlesi, 12 şehirde yer alan organize sanayi bölgeleri çalışanlarından oluşacaktır. 

Bütün bu toplantılar, Sanayi Odaları ile koordine edilerek gerçekleştirilecektir. Komşu illerdeki Sanayi 

ve Ticaret Odaları da, toplantı salonlarının kapasitesi elverdiği sürece etkinliklere davet edilebilir. 

ETKB DİAB’ın önerisi üzerine, etkinlikler hakkında duyuru yapmak amacıyla organize sanayi 

bölgelerinde çalışanlara kısa mesaj gönderilebilir. Baz istasyonunun kapsama alanına giren herkese 

kısa mesaj yollamaya ilişkin hizmetlerin kapsam ve maliyeti, bu aracın proje bütçesinin kısıtlamaları 

dâhilinde kullanıp kullanılamayacağını görmek için araştırılacaktır. 
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Projenin hedef kitlesi KOBİ’ler olduğu ve Türkiye’de 12 sanayi odası olduğu için, KOBİ’lere en iyi 

şekilde ulaşabilmek adına sanayi odalarının bulunduğu 12 il seçilmiştir. Bu iller, bu raporun revize 

edileceği proje uygulama sürecinin 12. ayına kadar gerçekleştirilecek faaliyetler için seçilmiş olup 

projenin 12. ayında güncellenecektir. Aynı zamanda “KOBİ ve Enerji Hizmeti Firmalarının Enerji 

Verimliliği ve Enerji Verimliliği Finansmanı Konusunda Farkındalığın Arttırılması Danışmanlık 

Hizmetleri Programı” kapsamında gerçekleştirilecek aktivitelerin sonuçları ve çıktıları da 

değerlendirilerek, rapor güncellemesine yansıtılarak ETKB’nin onayına sunulacaktır. Forum ve 

çalıştayların düzenleneceği illere ilişkin liste, aşağıda sunulmuş olup, raporun güncellenmiş 

versiyonunda revize edilecektir.  

Bilinçlendirme Eylem Planı Raporu’nun proje uygulama sürecinin 12. ayında teslim edilecek olan 

güncellenmiş versiyonunda seçilen illere ilişkin onaylanan liste yer alacaktır.  

1. Adana 

2. Ankara 

3. Aydın 

4. Balıkesir 

5. Denizli 

6. Eskişehir 

7. Gaziantep 

8. İstanbul (Enerji Verimliliği Haftası) 

9. İzmir 

10. Kayseri 

11. Kocaeli 

12. Konya 

Proje kapsamında 12’si yerel, 4’ü ulusal olmak üzere 16 adet basın konferansı düzenlenecektir. 12 

yerel basın konferansı, yerel forumların düzenleneceği illerde gerçekleştirilecektir. 4 ulusal basın 

konferansı, projenin açılış ve kapanış etkinlikleri ile 2 AB Çalıştayında gerçekleştirilecektir. 

Danışman, yakın gelecekte düzenlenecek olan 10 adet etkinliğin olduğuna dair ETKB tarafından 

bilgilendirilmiştir. Bu etkinliklerin ikisi Ankara’da, bir tanesi ise Adana’da olacaktır. Diğer etkinlikler ise, 

gelişmiş bir sanayisi olan şehirlerde düzenlenecektir. Dolayısıyla, diğer şehirler Gaziantep, İzmir, 

Bursa, Mersin olarak düşünülmüştür. Açılış etkinliği 2015 yılında, diğer etkinliklerin üçü ise 2016 

yılında düzenlenecektir. Kapanış etkinliği 2017 yılında düzenlenecektir. Bu etkinliklerin sırasında fuaye 

alanında da bir fuar düzenlenecektir. Her bir etkinliğe ait katılımcı sayısının 150 olması 

planlanmaktadır. Maliyet etkinliği sağlanması açısından Ankara’daki etkinlikler, mümkün olduğunca 

sanayi odasına ait yerlerde/salonlarda düzenlenecektir. Bu etkinlikler sırasında simultane çeviri ve ilgili 

teknik donanım desteği sağlanacaktır. Piyasa araştırması GTC tarafından yapılacaktır. Ankara’da 

gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin olarak GTC, Wyndham ve Marriott gibi alternatif otellere keşif 
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ziyaretleri gerçekleştirecektir. Etkinliklerin kapsamı ve CS02, CS03, CS04 ve CS01 ile olan bağlantıları 

ETKB tarafından netleştirilecektir. 

CS01’in Şartnamesinde bahsi geçen 16 yerel forum, aşağıdaki CS02 ve CS04’ün Şartnamelerinde de 

tanımlandığı üzere ETKB tarafından açıkça belirtilmektedir. CS01, CS02 ve CS04 kontratları 

arasındaki koordinasyon ETKB tarafından sağlanacaktır. CS02 ve CS04 kontratlarının 

danışmanlarının gerekli bilgileri CS01 yüklenicilerine her etkinlikten 6 hafta öncesinden iletmesi ve 

etkinliğe ilişkin hazırlıklar için CS01 yüklenicisi ile birlikte hareket etmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, iki tane AB çalıştayı organize edilecektir. 

10.1.2.1. CS02’nin Şartnamesinde bahsedilen etkinlikler 
(Yenilenebilir Enerji Sektörünün Geliştirilmesi, RFP No. EU 
IPA12/CS02)  

‒ Şu anda, CS02 projesi ihale teklif sürecindedir ve Ağustos 2015 tarihinde başlaması 

beklenmektedir. 

‒ İlgili Şartname ‘de bahsedilen aşağıdaki altı etkinlik, CS01 kontratı kapsamında 

karşılanacaktır. Deloitte ’in 6 Mayıs 2015 tarihinde ETKB’den aldığı açıklamaya göre, çalıştay 

ve toplantıların Ankara’da düzenlenmesi zorunlu değildir; hatta Ankara, İzmir, İstanbul gibi 

şehirlerde olması beklenmektedir. Yapılan bu açıklamada, aynı zamanda ETKB tarafından 

karşılanacak çalıştayların toplam sayısının 6 olduğu da belirtilmiştir. 4 eğitimin 

gerçekleştirileceği yerler ETKB tarafından temin edilecektir ve gerekli eğitim ekipmanları ile 

yemek hizmeti ise Danışman tarafından karşılanacaktır. Bu 4 etkinliğin ETKB tarafından 

tanımlanması gerekmektedir. 

10.1.2.1.1. 4.1.2. Görev 1.B: Tavsiyeler– Çalıştay (1 gün, 50 
katılımcı) 

Çalıştay, Türk çalışanların katılımıyla durum çalışmaları ve deneyim paylaşımları için soru cevap 

oturumları da içermektedir (15 kişi, seçilen ülkelerden davet edilecek 3 uzman).  

CS02’nin Şartnamesinde de ifade edildiği gibi, toplantı yerleri, gerekli genel ekipmanlar (ses sisteminin 

kurulması, ışıklandırma, pankart, vb.) ve yemek hizmetine ilişkin masraflar ETKB/IPA CS-01 Kontratı 

tarafından karşılanacaktır.  

Danışman firma, lojistik de dâhil olmak üzere organizasyona ait işlerin koordinasyonu ve 

görünürlüğünden sorumlu olacaktır. Görünürlük, AB tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde 

sağlanacaktır. Markalaşma, çalıştayların düzenleneceği yerlerde pankartlar, AB bayrakları ve/veya 

yeni görsel teknolojiler yardımıyla sağlanacaktır. Katılımcıların ilgisini çekmek ve farkındalık yaratmak 

amacıyla sıradan görünürlük ve bilinçlendirme araçlarından farklı olarak, video mapping, watch-out 

sistemi (360 derece video) gibi yeni görsel teknolojiler kullanılacaktır.  
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10.1.2.1.2. 4.1.3. Görev 1.C: AB Politikaları doğrultusunda 
Yol Haritası Stratejisi ve Eylem Planı– Çalıştay (1 gün,  
50 katılımcı) 

Masraflar, projeksiyonlar, emisyonlar, kapasiteler, mevzuatlar vb. Üzerinde analitik çalışmalar 

yapılarak Taslak Görev 1 Yol Haritası – Strateji ve Eylem Planı hazırlanacaktır. Söz konusu taslak Yol 

Haritası, çalıştay sırasında sunulacak ve tartışılacaktır. 

CS02’nin Şartnamesinde de ifade edildiği gibi, toplantı yerleri, gerekli genel ekipmanlar (ses sisteminin 

kurulması, ışıklandırma, pankart, vb.) ve yemek hizmetine ilişkin masraflar ETKB/IPA CS-01 Kontratı 

tarafından karşılanacaktır.  

Danışman firma, lojistik de dâhil olmak üzere organizasyona ait işlerin koordinasyonu ve 

görünürlüğünden sorumlu olacaktır. Görünürlük, AB tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde 

sağlanacaktır. Markalaşma, çalıştayların düzenleneceği yerlerde pankartlar, AB bayrakları ve/veya 

yeni görsel teknolojiler yardımıyla sağlanacaktır. Katılımcıların ilgisini çekmek ve farkındalık yaratmak 

amacıyla sıradan görünürlük ve bilinçlendirme araçlarından farklı olarak, video mapping, watch-out 

sistemi (360 derece video) gibi yeni görsel teknolojiler kullanılacaktır.  

10.1.2.1.3. 4.2.1 Görev 2.A: Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji 
Projeleri için Finansman ve Destek Mekanizmaları– 
Çalıştay (1 gün,  50 personel için) 

Çalıştay, profesyonel bir moderatör tarafından yönetilecektir. Çalıştayda, uluslararası deneyimden 

faydalanılacaktır ve aralarında Türkiye’den ve 3 seçilen Avrupa ülkesinden katılan yetkililer arasında 

deneyim paylaşma toplantıları düzenlenecektir.  

CS02’nin Şartnamesinde de ifade edildiği gibi, toplantı yerleri, gerekli genel ekipmanlar (ses sisteminin 

kurulması, ışıklandırma, pankart, vb.) ve yemek hizmetine ilişkin masraflar ETKB/IPA CS-01 Kontratı 

tarafından karşılanacaktır.  

Danışman firma, lojistik de dâhil olmak üzere organizasyona ait işlerin koordinasyonu ve 

görünürlüğünden sorumlu olacaktır. Görünürlük, AB tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde 

sağlanacaktır. Markalaşma, çalıştayların düzenleneceği yerlerde pankartlar, AB bayrakları ve/veya 

yeni görsel teknolojiler yardımıyla sağlanacaktır. Katılımcıların ilgisini çekmek ve farkındalık yaratmak 

amacıyla sıradan görünürlük ve bilinçlendirme araçlarından farklı olarak, video mapping, watch-out 

sistemi (360 derece video) gibi yeni görsel teknolojiler kullanılacaktır.  

10.1.2.1.4. 4.2.2 Görev2.B: Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji 
Projelerin Fizibilitesi ve Bankaca Kabul Edilebilirliğini 
Hesaplayabilecek Bir Araç Tasarlama– Çalıştay (1 gün, 
50 katılımcı) 

CS02 Görev 2.A’daki bulgulara dayanarak, Danışman firma yerel ve uluslararası deneyimleri temel 

alarak Yenilenebilir Enerji Projelerinin fizibilitesi ve bankaca kabul edilebilirliğini hesaplayabilecek bir 
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araç geliştirmesi gerekmektedir. Bu araç, çalıştayda ilgili kamu ve özel sektördeki paydaşlara 

açıklanacaktır. Çalıştay ilgili paydaşların bu aracı kullanmalarını öğretmek üzere yerine uygulamalı yeti 

ile donatılmalarını amaçlamaktadır.  

CS02’nin Şartnamesinde de ifade edildiği gibi, toplantı yerleri, gerekli genel ekipmanlar (ses sisteminin 

kurulması, ışıklandırma, pankart, vb.) ve yemek hizmetine ilişkin masraflar ETKB/IPA CS-01 Kontratı 

tarafından karşılanacaktır.  

Danışman firma, lojistik de dâhil olmak üzere organizasyona ait işlerin koordinasyonu ve 

görünürlüğünden sorumlu olacaktır. Görünürlük, AB tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde 

sağlanacaktır. Markalaşma, çalıştayların düzenleneceği yerlerde pankartlar, AB bayrakları ve/veya 

yeni görsel teknolojiler yardımıyla sağlanacaktır. Katılımcıların ilgisini çekmek ve farkındalık yaratmak 

amacıyla sıradan görünürlük ve bilinçlendirme araçlarından farklı olarak, video mapping, watch-out 

sistemi (360 derece video)  gibi yeni görsel teknolojiler kullanılacaktır.  

10.1.2.1.5. 4.2.4 Görev 2.D: Tavsiyeler ve Yol Haritası 
Çalıştayı (1 gün, 50 katılımcı)  

Taslak Görev 2 Tavsiye Raporu ve Taslak Görev 2 Yol Haritasının bir çalıştayda sunulması ve 

tartışılması gerekmektedir. Çalıştayda, uluslararası deneyimden faydalanılacaktır ve aralarında 

Türkiye’den 10 ve 3 seçilen Avrupa ülkesinden katılan 5 yetkili arasında deneyim paylaşma soru ve 

cevap oturumları düzenlenecektir.  

CS02’nin Şartnamesinde de ifade edildiği gibi, toplantı yerleri, gerekli genel ekipmanlar (ses sisteminin 

kurulması, ışıklandırma, pankart, vb.) ve yemek hizmetine ilişkin masraflar ETKB/IPA CS-01 Kontratı 

tarafından karşılanacaktır.  

Danışman firma, lojistik de dâhil olmak üzere organizasyona ait işlerin koordinasyonu ve 

görünürlüğünden sorumlu olacaktır. Görünürlük, AB tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde 

sağlanacaktır. Markalaşma, çalıştayların düzenleneceği yerlerde pankartlar, AB bayrakları ve/veya 

yeni görsel teknolojiler yardımıyla sağlanacaktır. Katılımcıların ilgisini çekmek ve farkındalık yaratmak 

amacıyla sıradan görünürlük ve bilinçlendirme araçlarından farklı olarak, video mapping, watch-out 

sistemi (360 derece video) gibi yeni görsel teknolojiler kullanılacaktır.  

10.1.2.1.6. 4.3. Görev 3. Güneş Enerji Santralleri için 
Gözlem, Tahmin ve Kontrol Sistemi Mekanizması 
geliştirmeye ilişkin bilişim sistemleri teknik şartnamesi 
ve teknik özellikleri tanımlamak amacıyla bir fizibilite 
raporunun hazırlanması– Çalıştay (1 gün, 50 katılımcı) 

Görev 3 Taslak Fizibilite Raporu, ETKB’ye sunulacaktır ve söz konusu raporu tartışmak üzere, 

Danışman tarafından bir çalıştay düzenlenecektir. Çalıştayda, uluslararası deneyimden 

faydalanılacaktır ve aralarında Türkiye’den 10 ve 3 seçilen Avrupa ülkesinden katılan 5 yetkili arasında 

deneyim paylaşma amaçlı soru ve cevap oturumları düzenlenecektir.  
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CS02’nin Şartnamesinde de ifade edildiği gibi, toplantı yerleri, gerekli genel ekipmanlar (ses sisteminin 

kurulması, ışıklandırma, pankart, vb.) ve yemek hizmetine ilişkin masraflar ETKB/IPA CS-01 Kontratı 

tarafından karşılanacaktır.  

Danışman firma, lojistik de dâhil olmak üzere organizasyona ait işlerin koordinasyonu ve 

görünürlüğünden sorumlu olacaktır. Görünürlük, AB tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde 

sağlanacaktır. Markalaşma, çalıştayların düzenleneceği yerlerde pankartlar, AB bayrakları ve/veya 

yeni görsel teknolojiler yardımıyla sağlanacaktır. Katılımcıların ilgisini çekmek ve farkındalık yaratmak 

amacıyla sıradan görünürlük ve bilinçlendirme araçlarından farklı olarak, video mapping, watch-out 

sistemi (360 derece video) gibi yeni görsel teknolojiler kullanılacaktır.  

10.1.2.2. CS04’ün Şartnamesinde bahsedilen etkinlikler(Enerji 
Verimliliği, RFP No. EU IPA12/CS04) 

‒ Bu proje, değerlendirme aşamasındadır. 

‒ İlgili Şartname ‘de belirtilen aşağıdaki on etkinlik, CS01 kontratı kapsamında karşılanacaktır.  

10.1.2.2.1. Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) her biri 50 kişilik 
7 (2 gün süreli) seminer/eğitim organizasyonu   

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecek eğitimlerin yerleri, gerekli genel 
ekipmanlar (ses sisteminin kurulması, ışıklandırma, pankart, vb.) ve yemek hizmetine 
ilişkin masraflar ETKB/IPA CS-01 Kontratı tarafından karşılanacaktır. İllerin ve katılımcı 
profilinin ETKB tarafından belirlenmesi gerekmektedir. 

10.1.2.2.2. Her biri toplamda 60 kişilik 3 (1 gün süreli) 
çalıştay/eğitim organizasyonu  

İstanbul’da gerçekleştirilecek eğitimin yeri, gerekli genel ekipmanlar (ses sisteminin 
kurulması, ışıklandırma, pankart, vb.) ve yemek hizmetine ilişkin masraflar ETKB/IPA 
CS-01 Kontratı tarafından karşılanacaktır. Katılımcı profilinin ETKB tarafından 
belirlenmesi gerekmektedir. 

10.1.2.3. AB Çalıştayları 

İki tane AB çalıştayı organize edilecektir.  Çalıştayların her biri 50 veya daha fazla katılımcının yer 

alacağı ve AB’nin enerji hedefleri ve enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve özellikle arz güvenliği 

konularındaki stratejilerini konu alan, AB üye devletlerden ilgili otoritelerin, aday ülkelerin, devlet 

kurumlarının, özel sektör ve finansal kuruluşların katılım göstereceği etkinlikler şeklinde organize 

edilmesi gerekmektedir. Etkinliklere ait masraflar, gerekli fatura ve makbuzlarla belgelenecektir. 

Çalıştaylardan biri, kapasitenin artırılması ve ETKB personelinin AB enerji hedefleri ve stratejilerine 

hâkim olmalarını sağlamak ve ilgili konularda paydaşların katkılarını almak amacıyla, ETKB personeli 

ve ilgili paydaşların katılımlarıyla Ankara’da düzenlenecektir. İkinci çalıştay ise, Brüksel’e 

düzenlenecek olan ilk basın ziyaretleri ile birleştirilecektir. İki adet basın ziyaretleri olup, ikinci gezi 

İsveç ve Danimarka’da gerçekleştirilecektir. Projeye önemli katkıları olan AB Komisyonu ise, her iki 

çalıştaya da davet edilecektir. 

Toplantılara katılacakların davet edilmeleri ile gerekli düzenlemeler ve kayıtlar Danışman firma 

tarafından yürütülecektir ve kayıt numarasına göre; yayınlar (broşürler), özendirme materyalleri 
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(örneğin; ajanda, kalem, flaş bellek, vb.) katılımcılara yerel forum ve AB çalıştayları sırasında 

dağıtılacaktır. 

10.1.3. Enerji Verimliliği Haftası Etkinliği 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliklerin zamanlaması, Ocak ayının ikinci haftasına denk 

gelen Enerji Verimliliği Haftası’na göre planlanacaktır. Kısa film yarışmasının ödül töreni bu etkinlik ile 

birleştirilebilir ve bir basın konferansı organize edilebilir. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı için 

üretilecek olan bilgilendirici video, açılış sırasında gösterilecektir. 

10.1.4. Etkinlik Takvimi 

GTC, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen 

etkinliklerin tanınması ve algının genişletilmesini sağlayan bir araç olarak, Türkiye ve Avrupa’da enerji 

alanında düzenlenecek olan ana etkinliklerin yer aldığı bir takvim geliştirmiştir. ETKB’nin ana 

mesajlarını iletebileceği bir platform olan ilgili etkinliklerin ve konferansların listesi derlenecek, 

güncellenecek ve ETKB’ye üç aylık dönemlerde sunulacaktır. 

GTC, işbirliği ve ETKB’nin bu tür etkinliklere dâhil olma imkânından faydalanması amacına yönelik 

olarak uygun olan ulusal ve uluslararası etkinlikleri belirleyecektir. Etkinlik takvimi, Türkiye ve 

Avrupa’daki ilgili konferansların, seminerlerin, fuarların, sergilerin, ulusal ve uluslararası günlerin yer 

aldığı, kullanıcı dostu bir formatla hazırlanacaktır. GTC, bu etkinliklerin tarihleri, düzenlenecekleri 

yerleri, konu ve ilgili Web sitelerinin URL’sini bu takvime girecektir. ETKB tarafından onaylandıktan 

sonar ise, takvim internet sayfasına yüklenecektir. 21 Mart, 21 Haziran, 21 Eylül ve 21 Aralık gibi 

ekinoks ve gündönümlerine yakın tarihlerde projeye ilişkin etkinlikler organize edilecektir.  

Bu takvimi oluşturmak için GTC, aşağıdaki kurumların faaliyetlerini gözlemleyecektir: 

 

Bakanlıklar 

‒ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

‒ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

‒ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

‒ Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

‒ Maliye Bakanlığı 

‒ Kalkınma Bakanlığı 

‒ AB Bakanlığı 

 

Kamu Kurumları 

‒ Türkiye Elektrik İletim A. Ş. (TEİAŞ) 

‒ Elektrik Üretim A. Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) 

‒ Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A. Ş. (TETAŞ) 

‒ Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) 

‒ Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 
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‒ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A. Ş. (BOTAŞ) 

‒ Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü (TEMSAN) 

‒ Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 

‒ Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 

‒ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

‒ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 

‒ Hazine Müsteşarlığı 

‒ AB Bakanlığı’na bağlı Kalkınma Ajansları 

 

İlgili Kurumlar 

‒ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

 

STK’lar 

‒ TÜREB (Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği) 

‒ GÜNDER (Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü) 

‒ GENSED (Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği) 

‒ RESSİAD (Rüzgâr Enerjisi ve Su Santralları İşadamları Derneği) 

‒ HESİAD (Hidroelektrik Santralları Sanayi İşadamları Derneği) 

‒ TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) 

‒ LİDER (Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği) 

‒ TURKBESD ( Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği) 

‒ Enerji Verimliliği Derneği 

‒ EÜD (Elektrik Üreticileri Derneği) 

‒ ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) 

‒ ETD (Enerji Ticareti Derneği) 

‒ GAZBİR (Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği) 

‒ DİVİD (Doğalgaz İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği) 

 

Etkinlik takviminin taslağı aşağıdaki gibidir: 

Etkinlik Türü Etkinliğin Adı Tarih Yer 

HAZİRAN 2015       

Forum 
Türkiye Rüzgar ve Güneş Enerjisi 
Forumu 

16 Haziran 2015 
Marriott Şişli İstanbul 
Hotel, İstanbul, Türkiye 

Forum Viyana Enerji Forumu 2015 
18-20 Haziran 
2015  

Hofburg Sarayı, Viyana, 
Avusturya 

Fuar BIOMASS Fuarı 
25-28 Haziran 
2015 

Brno Sergi Merkezi, Çek 
Cumhuriyeti  

TEMMUZ 2015       

Fuar Brachentag Rüzgar Enerjisi 2-3 Temmuz 2015 
Düsseldorf Havaalanı 
Oteli, Almanya 

AĞUSTOS 2015       
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EYLÜL 2015       

Şov Türkiye Avrasya Madencilik Şovu  8-9 Eylül 2015 İstanbul, Turkey 

Fuar 
Uluslararası Mühendislik Fuarı 
(MSV) 

14-18 Eylül 2015 
Brno Sergi Merkezi, Çek 
Cumhuriyeti 

Fuar 
HUSUM (Home of Wind Industry) 
2015 Fuarı 

15-18 Eylül 2015 
Messe Husum & Kongre 
Almanya 

Konferans 
GDA Enerji Güvenliği ve Enerji 
Altyapısı Konferansı  

15-16 Eylül 2016 Sofya 

Zirve Küresel Güneş Liderleri Zirvesi 14 Eylül 2015 Dubai 

Forum 
Körfez İstihbaratı Enerji Piyasaları 
Forumu  

17 Eylül 2015 Birleşik Arap Emirlikleri 

Fuar Hibrit Fuarı  22-24 Eylül 2015 
Stuttgart Sergi Merkezi, 
Almanya 

EKİM 2015       

Sempozyum 
3. İzmir Rüzgar Enerjisi 
Sempozyumu ve Sergisi 

8-10 Ekim 2015 
MMO Tepekule Kongre 
ve Fuar Merkezi, İzmir, 
Türkiye 

Konferans 
Kuveyt Petrol&Gaz Şovu ve 
Konferansı  

11-14 Ekim 2015 Kuveyt 

Konferans 
Uluslararası Kara ve Deniz 
Konferansı  

21-22 Ekim 2015   

Fuar 
RENSEF 3.Yenilenebilir Enerji 
Sistemleri ve Enerji Verimliliği  

22-24 Ekim 2015 

Cam Piramit Sabancı 
Kongre ve Sergi 
Merkezi, Antalya, 
Türkiye 

Konferans Gastech Konferansı ve Sergisi  27-30 Ekim 2015 Singapur 

KASIM 2015       

Kongre 
8. Uluslararası Enerji Kongresi ve 
Sergisi (EIF)  

4-5-6 Kasım 2015 
ATO Uluslararası 
Kongre ve Sergi 
Merkezi, Ankara, Türkiye 

Kongre Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi  5-6 Kasım 2015 
WOW Kongre Merkezi, 
İstanbul, Türkiye 

Konferans 
Uluslararası Madencilik ve Doğal 
Kaynaklar Konferansı  

9-13 Kasım 2015 
Melbourne Kongre ve 
Sergi Merkezi, 
Avustralya 

Fuar Productronica 10-13 Kasım 2015 Messe Münih, Almanya 

Sergi 3. Uluslararası Forum ve Sergi  17-18 Kasım 2015 Moskova, Rusya 

Fuar 
Avrupa Birincil Rüzgar Enerjisi 
Etkinliği  

17-20 Kasım 2015 
Paris Versay Sergi 
Merkezi, Paris, Fransa 

Fuar RENEXPO 18 Kasım 2015 
Bükreş Saray Salonu, 
Romanya 

Fuar RENEXPO   
Messezentrum,Salzburg, 
Avusturya 

ARALIK 2015       

Kongre 
Dünya Sürdürülebilir Teknoloji 
Kongresi  

14-16 Aralık 2015 Londra, İngiltere               
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Fuar Türkiye Bilim Fuarı  23 Aralık 2014 
ATO Uluslararası 
Kongre ve Sergi 
Merkezi, Ankara, Türkiye 

Fuar Türkiye Bilim Fuarı 26 Aralık 2015 
Lütfi Kırdar Uluslararası 
Kongre Merkezi, Türkiye 

OCAK 2016       

        

ŞUBAT 2016       

        

MART 2016       

        

NİSAN 2016       

Fuar Güneş Enerjisi ve Teknoloji Fuarı  7-9 Nisan 2016 
İstanbul Sergi Merkezi, 
Türkiye 

Fuar  ICCI 2016 27-29 Nisan 2016 
İstanbul Sergi Merkezi, 
Türkiye 

 MAYIS 2016       

Fuar Tüm Enerji 2016  4-5 Mayıs 2016 Glasgow, İngiltere 

Fuar Temiz Enerji İnşası  11-13 Mayıs2016 
Messe Stuttgart, 
Almanya 

 HAZİRAN 2016       

Kutlama Küresel Rüzgar Günü 15 Haziran 2016 
 

Konferans Güneşlerarası Avrupa  
21-22 Haziran 
2016 

Messe Stuttgart, 
Almanya 

Fuar Güneşlerarası Avrupa 
22-24 Haziran 
2016 

Messe Stuttgart, 
Almanya 

Kutlama Uluslararası Güneş Günü 26 Haziran 2016   

 TEMMUZ 2016       

        

 AĞUSTOS 
2016 

      

        

EYLÜL 2016       

        

EKİM 2016       

        

KASIM 2016       

        

 ARALIK 2016       

        

 OCAK 2017       

        

 ŞUBAT 2017       
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10.2. Basın Ziyaretleri & Seminer 

Proje boyunca iletilecek olacak mesajlara ilişkin Türk medyasında farkındalık oluşturmak amacıyla, 

özellikle yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularına odaklanarak, Danışman firma ilki Brüksel, 

ikincisi en iyi uygulamaların yer aldığı İsveç ve Danimarka olmak üzere toplamda iki tane dört günlük 

basın ziyaretleri organize edecektir. Brüksel, ilgili AB kurumlarının ve yenilenebilir enerji ve enerji 

verimliliği politikalarının tanıtılması için önerilmiştir. Panellerden biri kamu farkındalığı ve medyanın bu 

husustaki sorumluluklarına ilişkin olarak, interaktif çalıştay formatında düzenlenecektir. İsveç ise, 2030 

yılına kadar önceden sanayi bölgesi olan bir yerin sıfır fosil yakıt ile gelişen bir yerleşim alanına 

dönüşmesini sağlayacak olan, çevre ile tamamen uyumlu ve enerji verimliliğine ilişkin çözümler 

sağlayacak Royal Seaport Projesi nedeni ile ikinci alternatif olarak planlanmaktadır. Danimarka, 

müşterek rüzgâr enerjisine ilişkin uygulamaları olan dünyanın en geniş kıyıdan uzak rüzgâr 

santrallerinin yer aldığı ülke olması nedeniyle önerilmektedir.  

İlk basın ziyaretinin, Haziran 2016’da Brüksel’de düzenlenecek olan AB Sürdürülebilir Enerji 

Haftası’nda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İkinci basın ziyaretleri ise Eylül 2016 tarihinde 

planlanmaktadır. Basın Müşavirliği, bütün bu basın gezilerinin koordinasyonundan sorumludur. 

Basın gezilerin tarihleri, AB’de yakın tarihte düzenlenecek uluslararası konferans/forumlara göre 

ayarlanabilir. 

Basın gezilerinin kapsamı ve katılımcılar, ETKB Basın Müşavirliği tarafından belirlenecektir. GTC’nin, 

basın ziyaretlerine davet edilecek ilgili basın mensuplarının yer aldığı veri tabanı kullanılacak ve 

davetli listesinin son haline Basın Müşavirliği ile birlikte karar verilecektir. 

Aşağıdaki diyagramda, GTC’nin basın ziyaretleri organizasyonuna ilişkin takip ettiği adımlar detaylı bir 

şekilde sunulmuştur. 
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Basın gezilerinin öncesinde, ETKB, AB Türkiye Delegasyonu ve Dünya Bankası’na danışarak ve bu 

kurumlar ile koordinasyon halinde olarak, basın ziyaretlerine katılacak olan 25 gazeteci için Türkiye ve 

AB’nin enerji politikaları ve bu konulara ilişkin gelişmeler ve hukuksal çalışmalar hakkında iki yarım-

gün süreli seminerler düzenlenecektir.  

Basın gezilerinin sonrasında, medyada yer alamaya ilişkin sonuçlardan oluşan bir medya takip raporu 

hazırlanacaktır. 

8 Eylül 2015 tarihinde ETKB Dış İlişkiler ve AB Dairesi’nde Danimarka heyetiyle gerçekleştirilen 

toplantı neticesinde yurt dışı çalışma ziyaretlerinde uygulanacak program taslağına State of Green ile 

birlikte karar verilmesi kararlaştırılmıştır. Danimarka’ya gerçekleştirilecek basın gezisinde ziyaret 

edilmesi planlanan kurumlar ve gerçekleştirilmesi planlanan aktiviteler aşağıdaki gibidir; 
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 Kopenhag Belediye Binasına ziyaret. “2025 Kopenhag Sera Gazı salınım oranını azaltma 
planı”na giriş 

 Dışişleri Bakanlığı ile görüşme  

 Enerji, Kamu Hizmetleri ve İklim bakanlığı ile görüşme  

 Danimarka Enerji Ajansı Başkanı ile görüşme 

 Çevre ve Çevre ve Yeşil Teknoloji Gıda Bakanlığı ile görüşme 

 Danimarkalı gazeteciler ile enerji  konusunda kamu farkındalığı ve medyanın sorumluluğu 

konularında interaktif çalıştay gerçekleştirmek üzere görüşme  

 Middelgrunden rüzgar gülü parkına ziyaret  

 Danimarka Rüzgar Sanayii temsilcileri ile görüşme 

 Rockwool International gibi özel sektörün önde gelen firmaları ile görüşme 

 Danimarka Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ile görüşme 

 Energinet, iletim sistemi operatörü ile görüşme  

10.3. Basılı Yayınlar ve Promosyon Materyalleri 

Danışman firma, etkinlikler, seminerler, çalıştaylar ve konferanslar sırasında dağıtılmak üzere, enerji 

verimliliği ve yenilenebilir enerji hakkında basılı yayın ve promosyon materyalleri üretecektir. Bu 

yayınlara ilişkin içerik GTC tarafından hazırlanacak olup, ETKB’nin katkılarıyla nihai haline 

getirilecektir. Kullanım için önerilen materyaller, teknik özellikler ve üretilecek ve basılacak yayınlara 

ilişkin miktarlar detaylı olarak Ek 2’de yer alan tabloda sunulmuştur. 

Danışman firma, broşür ve gazete reklamları /ekleri yerine insertleri kullanarak projeye ilişkin ana 

mesajları hedef kitlelere ulaştıracaktır. İnsertlerde, sanayi odalarının yer aldığı 12 ilde kayıtlı olan 

KOBİ’lere özel olarak odaklanıldığı farklı hedef kitlelerine ulaşmak amacıyla proje ile iletilecek 

hedeflenen bilgi ve mesajlara odaklanarak yüksek çözünürlüklü fotoğraf görselleriyle birlikte önemli 

bilgiler yer alacaktır. 

Yayınlar ve görünürlük araçları kapsamında gerçekleştirilecek görevler arasında basılacak 

materyallerin (insertler, internet sitesi ve sosyal medya araçları için elektronik bilgi materyalleri) 

tasarımı, içerik yönetimi, üretimi ve dağıtımı ile daha önceden belirtilen hedef kitlelere uyumlu diğer 

ilgili görünürlük araçları yer almaktadır.  

Bütün basılı yayınlar (insertler ve posterler), gerçekleştirilen bir kısa toplantıda mutabık kalınmış, 

uygulama ve planlanmaya ilişkin aşağıdaki adımlara göre üretilecek ve dağıtılacaktır: 
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Yayınların hedef kitleler üzerindeki etkisi sınırlı olduğu için, ETKB ile 19 Mart 2015 ve 6 Mayıs 2015 

tarihlerinde gerçekleştirilen toplantılarda kararlaştırıldığı üzere, diğer iletişim araçları daha sık 

kullanılacak ve yayınlara (insertler) ayrılan bütçe asgari seviyede tutulacaktır. 

10.3.1. İnsertler 

Şartname ‘de zorunlu kılınmamasına rağmen, özellikle KOBİ’lerin yer aldığı hedef kitlelere ulaşmak 

amacıyla insertlerin üretilmesine karar verilmiştir. İnsertler, somut mesajlar doğrudan hedef kitleye 

ulaşabilen iletişim araçlarından biridir. 
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Hedef kitle esas olarak KOBİ’ler olduğu için, sanayi odalarına yaklaşım gösterilecektir ve bu insertler 

sanayi odalarının kurumsal yayınlarının içerisine yerleştirilecektir. Aynı zamanda yerel forumlarda 

dağıtılacaktır. 

Broşürler yerine üretilecek olan insertler, sanayi odalarının yer aldığı 12 ilde düzenlenecek olan yerel 

forumlarda dağıtılacaktır. Tasarım ve üretim aşamaları bu doğrultuda planlanacaktır. 

İnsertler, bölge ve/veya yer alacak sektörlerin sayısına göre, bir tema/sektör üzerine odaklanacaktır. 

Bu sürece, proje uygulanma aşamasında ilgili sanayi odaları ile koordinasyon halinde olarak karar 

verilecektir. 

12 ilin her birindeki ilgili sektöre göre değişiklik gösterebilecek olan içerik, ETKB’den sağlanacaktır ve 

GTC de içeriklerin tasarımından ve düzeltilmesinden sorumlu olacaktır. 

ETKB’nin önerisi üzerine, insertler sanayi odaları tarafından basılabilir. Bu durumda GTC, ETKB’ye 

basılmaya-hazır versiyonu teslim edecek ve ETKB de bu versiyonu sanayi odaları ile paylaşacaktır.  

İnsertlerin elektronik versiyonu internet sitesine yüklenebilir ve e-posta yoluyla dağıtılabilir. 

10.3.2. Broşürler 

Broşürler, bir eyleme ilişkin sonuçların belli bir kitleye daha detaylı ve vurgulu bir metin ile ulaştırılması 

bakımından faydalıdır. Danışman firma, ETKB ile istişare ederek, ilgili hedef kitleye özel olarak broşür 

hazırlayacaktır. İçerik ETKB’den tedarik edilecek olup, düzenleme, tasarım ve basım işlemlerinden 

GTC sorumlu olacaktır. 

Broşürlerin dağıtılacağı etkinlikler, açılış etkinliğinden önce projenin uygulanma sürecinde YEGM 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir. 

Broşürler aynı zamanda, yerel seviyede farkındalık yaratmak amacıyla sanayi odalarına da 

dağıtılabilir. 

Projeye ilişkin detaylı bilgiler hedef kitleye ulaştırılacak, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 

konularında farkındalık artırılacak ve diğer iletişim araçları ile yaratılamayan etkiler yaratılacaktır. 

Basılacak miktarlar, basıma ilişkin teknik detaylar ve üretim aşamaları Ek 2’de sunulan tabloda yer 

almaktadır. 

10.3.3. Pankart 

Pankartlar, etkinliklere ilişkin duyuruları yapmak ve enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularındaki 

farkındalığı artırırken görünürlüğü sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Dışarıda kullanılan pankartlar, 

istenilen katılımcı seviyesine ulaşılmasını ve diğer iletişim araçları ile yaratılan etkinin güçlendirilmesini 

sağlamaktadır. 
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Basılacak miktarlar, basıma ilişkin teknik detaylar ve üretim aşamaları Ek 2’de sunulan tabloda yer 

almaktadır. 

10.3.4. Sokak Balonu 

Sokak balonları, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında farkındalığı artırırken, sokakta 

yürüyen halkın da ilgisini çekecektir.  

GTC, ETKB tarafından belirlenen ana konsepte uyumlu olarak bir tasarım geliştirecek ve mevcut içerik 

ve görsellerle birleştirecektir. 

Üretilecek balon sayısı ve üretim aşamalarına ilişkin tablo Ek 2’de sunulmuştur. 

10.3.5. Eğitim Sertifikaları 

Sertifikalar, katılımcıları motive ederek eğitime katılım göstermenin kanıtı niteliğindedir.  

GTC, ETKB’ye danışarak bir tasarım geliştirecek ve sertifikaları basıma hazırlayacaktır. Sertifikalar 

katılımcılara ilgili eğitimden sonraki 15 günlük süre içerisinde gönderilecektir. 

Basıma ilişkin teknik detaylar ve üretim aşamaları Ek 2’de sunulan tabloda yer almaktadır. 

10.3.6. Anma Plaketi 

Anma plaketleri, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konulu Kısa Film Yarışmasının kazananlarına 

takdim edilecektir. 

GTC, ETKB tarafından belirlenen konsepte uyumlu olarak tasarım ve plaket için görseller (fotoğraf 

veya resimleme) geliştirecektir. 

Teknik detaylar ve üretim aşamaları Ek 2’de sunulan tabloda yer almaktadır. 

10.3.7. Uluslararası Güneş Günü’nde Araç Giydirme 

YEGM’e ait, güneş enerjisi ile çalışan elektrikli araç, kamuoyunun ilgisini çekmek amacıyla 

Uluslararası Güneş Günü’ne yakın tarihlerde görünürlük için kullanılabilir. 

Aracın güneş enerjisi ile çalıştığını söyleyen bir mesaj ile kaplanmasına ilişkin tasarım, ETKB’ye de 

danışılarak GTC tarafından geliştirilecektir ve ETKB’nin onayına sunulacaktır. 

Teknik detaylar ve üretim aşamaları Ek 2’de sunulan tabloda yer almaktadır. 
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10.3.8. Kısa Film Yarışması için Poster 

Kısa film yarışmasını duyurmak için bir poster tasarlanacaktır. Bu posterler, katılımcı sayısını artırmak 

ve yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, üniversitelerin Radyo Televizyon, Endüstriyel Tasarım ve 

Mühendislik bölümlerine, meslek yüksekokullarına ve 12 ildeki sanayi odalarına dağıtılacaktır. 

Miktarlar, teknik detaylar ve üretim aşamaları Ek 2’de sunulan tabloda yer almaktadır. 

10.3.9. Promosyon Materyalleri 

Hedef kitleler arasında farkındalık yaratmak amacıyla, yenilikçi promosyon materyalleri (örneğin; 

manyetik haritalar, güneş enerjili cep feneri, ajanda, kalem, flaş bellek, vb.) tasarlanacak, üretilecek ve 

yerel forumlarda katılımcılara dağıtılacaktır. Üretilecek promosyon materyallerinin türüne ETKB ile 

karar verilecektir ve sonrasında, GTC bu ürünlerin Türkiye pazarında bulunup bulunmadığına ilişkin bir 

piyasa araştırması yapacaktır.  

Promosyon materyallerinin bazı örneklerine aşağıda yer verilmektedir. ETKB tarafından onaylanacak 

konsept, aşağıda da gösterildiği gibi promosyon materyallerde kullanılacaktır. Elektrikli ev aletleri 

hakkında bilgi veren promosyon materyalleri, Türk pazarında mevcut olduğu sürece tercih sebebi 

olacaktır. Promosyon materyallerin üretimi çok masraflı bir işlem olduğu için, piyasada mevcut olan 

promosyon materyalleri araştırılacak ve en uygun olanlar ETKB’nin onayına sunulacaktır. 

Üretilecek materyal sayısı, teknik detaylar ve üretim aşamaları Ek 2’de sunulan tabloda yer almaktadır. 

  

Güneş enerjili anahtarlık 
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Güneş enerjili telefon pili şarj aleti 

 

 

Güneş enerjili masa saati 
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Kupa 

 

Eko not defteri 

 

Alışveriş çantası 
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Tişört 

10.4. Görsel-İşitsel Materyaller 

Farklı politik yaklaşımları sebebiyle gazete reklamlarının /eklerinin bütün hedef kitlelere ulaşabilmek 

açısından etkili bir yöntem olmadığı hususunda hemfikir olunduğundan, gazete reklamları /eklerine 

ayrılan bütçenin kamu spotları ve insertlere aktarılmasına karar verilmiştir. Bütçe izin verdiği sürece, 

kalan bütçe ile bilgilendirici videolar da üretilebilir. 

Kamu spotları farkındalık yaratmak amacıyla, bilgilendirici videolar ise projeye ilişkin mesajların 

yaymak ve hedef kitlelere bilgi vermek amacıyla kullanılacaktır. Görsel-işitsel materyaller internet 

sayfasına yüklenecektir. 

10.4.1. Kamu Spotları 

Doğrudan, duyarlı ve geniş çaplara ulaşarak iletişim sağlamak amacıyla, Danışman firma, toplam 

süresi yaklaşık 30 saniye olacak olan kamu spotları hazırlayacaktır. Temmuz 2010 yılında hazırlanan 

ve ETKB tarafından danışman ile paylaşılan Hane Halkı Enerji Verimliliği Araştırması sonuçlarında da 

görüldüğü gibi, kamuoyu enerji verimliliği ile ilgili çalışmalardan ağırlıklı olarak televizyon kanalları 

aracılığıyla haberdar olmaktadır. Dolayısıyla proje kapsamında hazırlanacak kamu spotları hane 

halkına ulaşmak açısından önem arz etmektedir.  
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Spot filmlerin tasarımları, filmlere ilişkin konu ve teknik özellikler üzerinde varılan anlaşmaya göre 

gerçekleştirilecektir. Kullanılacak olan yapım tekniğine ilişkin olarak, GTC cast (oyuncu) yerine, 

şahitlik-tanıklık ve animasyon tekniklerinin kullanılmasını önermektedir. 

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konulu kamu spotları, ETKB tarafından verilecek tanıklık/başarı 

öykülerine dayalı olarak hazırlanabilir. Başarı öyküleri, www.turseff.org adresinden alınabilir.  

Yenilenebilir enerji kamu spotunun, kamuya hitap etmesi bakımından güneş enerjisi ve güneş 

enerjisinin topluma faydaları konulu olmasına karar verilmiştir. Ana mesaj ise, “Çatılar boş kalmasın, 

enerji dolsun” olabilir (No more empty roof tops, fill them with energy). 

Enerji verimliliği kamu spotunun konusu yalıtım, otomatik kontrol sistemleri (sıcaklık, vs.), elektrikli ev 

aletleri, binalar, toplu taşıma ve benzeri yenilikçi teknolojiler, bu teknolojilerin uygulamaları ve topluma 

faydaları olacaktır. Ana mesaj kamu spotunun temasına göre somut bir hal alacaktır. Örneğin; eğer ısı 

yalıtımı konusu işlenecekse mesaj “Binanızın yalıtımını yapın, %50 kar elde edin” olabilmektedir. 

Enerji verimliliği kamu spotunun konusuna, CS02 ve CS04 kontratları faal durumu geçtiğinde 

belirlenecektir. 

Şahitlik-tanıklık tekniği için, tanıklar, ETKB tarafından belirlenecektir ve her birinde farklı tanıkların yer 

alacağı spotlar, bir dizi kamu spotu şeklinde yayınlanacaktır; çünkü bütün tanıkları tek bir filmde 

birleştirmek TV kanallarında yayınlamak için çok uzun olacaktır. 

Bu tekniğin güneş enerjisi konulu spotta kullanılması durumunda, çekimlerin güneşli havalara göre 

ayarlanması gerekmektedir. 

Kamu spotlarının (biri yenilenebilir enerji, diğeri enerji verimliliği olmak üzere) üretim aşamasından 

önce, bir tasarım/plan geliştirilecektir ve onay için ETKB’ye sunulacaktır. Spot filmler yayınlanmadan 

önce, 8-10 kişiden oluşan bir odak grup üzerinde test edilecektir. 

Avrupa Birliği Dış Faaliyetlerine İlişkin İletişim ve Görünürlük Rehberi’ne göre, açılış ve kapanışlarda 

sol üst köşesinde dalgalanan AB bayrağı ve “Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 

finanse edilmektedir” ibaresinin yer aldığı bir teşhir paneli yer alacaktır. Teşhir panelleri, geçenlerin 

okuyabilecekleri ve eylemin yapısını anlayabilecekleri şekilde ve açıkça görünür olmalıdır. Alt kısma 

yerleştirilecek olan uygulama ortaklarının logoları sırasıyla Dünya Bankası ve ETKB şeklinde olacaktır. 

Tanıklık-Şahitlik ve animasyon tekniği ile spot film üretmeye ilişkin planlama / uygulama adımları 

aşağıdaki diyagramda gösterilmektedir. 

 

 

 

http://www.turseff.org/
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Şahitlik /Tanıklık Tekniği: 

 

 

 

 

 

 



Müktesebata Uyum ETKB’nin Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın  

Ayrıştırılmasına  İlişkin Destek,  Görünürlük ve Kamunun  
Farkındalığına İlişkin  Danışmanlık Hizmetleri                                         Bilinçlendirme Eylem Planı Raporu – Onaylanmış Final 
    

 

Deloitte & DNV GL İş Ortaklığı –Ekim  2015  72                

Animasyon Tekniği: 

 

İki TV spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’nun Kamu Spotları Yönergesi uyarınca 

hazırlanacaktır. Danışman, Kamu Spotları Yönergesi ’ne ve TV spotlarının üretilmesinde dikkate 

alınması gereken hususlara ilişkin olarak RTÜK ile iletişime geçmiştir. RTÜK İzleme ve Değerlendirme 

Dairesi, üretilecek TV spotlarının somut bir mesajla öğretici ve bilgilendirici olması gerektiğini 

söylemiştir. Ayrıca, işlenecek olan konunun toplum açısından faydalarına da videoda yer verilmesi 

gerekmektedir. TV spotlarının süresinin azami 45 saniye olmalıdır. RTÜK aynı zamanda bir yılda 

azami üç adet TV spotunun onaylandığı ve halk refahı için uygun bulunduğunu bildirdi, dolayısıyla bir 

yıl içerisinde üçten fazla TV spotunun onaya sunulmamasını önerdi. TV spotlarının üretiminden önce, 

Kamu Spotları Yönergesi’nin şartlarının sağlandığından emin olmak için RTÜK’e tekrar danışılacaktır. 

ETKB, TV spotlarının ulusal TV kanallarında kamu spotu olarak yayınlanması talebinde bulunmak için 

RTÜK’e resmi yazı yazacaktır. Ancak, RTÜK’ün spot filmleri kamu spotu olarak değerlendirilmesi 

hususunda fikir ayrılığı yaşaması durumunda, ETKB ile istişare ederek en düşük maliyetli medya satın 

alma planı hazırlanacaktır. GTC, ETKB ile istişare edilerek ve bütçe sınırlaması doğrultusunda 

seçilecek olan TV kanallarını temel alan taslak bir medya planı geliştirip sunacaktır. Maliyet etkinliğinin 

sağlandığından emin olmak için, yayınlama kısmen reklam, kısmen de kamu spotu olarak ödenecektir. 
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Dolayısıyla, satın alınacak olan frekanslar, TV spotlarıyla farkındalık yaratma kapsamında en uygun 

bütçeye erişmek için televizyonun en çok ve en az izlendiği saatler olarak ayarlanacaktır. 

Güneş enerjili elektrik santralleri kurmak için izin almaya ilişkin olarak, Konya, Aydın, Denizli, İstanbul, 

Antalya ve Mersin gibi bazı illerde hâlihazırda yüksek talep olduğu için, diğer şehirleri konu alan spot 

filmler daha faydalı olabilir ve yerel TV kanallarında yayınlanabilirler. 

Hedef illerde, TV spotları aynı zamanda yerel TV kanallarında da yayınlanabilir. GTC, ilgili illerdeki 

yerel TV kanallarına TV spotlarını DVD formatında gönderecektir. 

10.4.2. Bilgilendirici Videolar 

 Bütçe izin verdiği takdirde, biri yenilenebilir enerji biri enerji verimliliği konularında, diğeri de Enerji 

Verimliliği Haftası Forumu ve Fuarı olmak üzere toplamda üç bilgilendirici video üretilecektir.  Sanayi 

ve sanayi şirketlerine hitap eden devlet teşvikleri hakkında 3-5 dakika uzunlukta olacak olan bu 

bilgilendirici videolar, proje boyunca gerçekleştirilecek olan forumlar, eğitimler, vb. sırasında izletilebilir. 

10.5. İnternet Sitesi & Sosyal Medya 

10.5.1. İnternet Sitesi 

Projeye ilişkin hazırlanacak internet sitesi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularına ilişkin 

bütün iletişim bilgilerini tek kaynaktan sağlayarak (aynı zaman da medya için de geçerli), hedef kitleleri 

kampanyaya ilişkin güncel tutarak ve geri bildirim de bulunma imkânı tanıyarak, bütün iletişim araçları 

karmasının bilgi veren üssü olarak hizmet edecektir. İnternet sitesi, enerji verimliliği ve yenilenebilir 

enerji alanlarında düzenlenecek etkinliklerin tanıtımlarını yapacaktır. Herhangi bir başka iletişim 

aracıyla verilemeyen bu alanlardaki detaylı bilgiler, internet sitesi aracılığıyla duyurulacaktır. 

(Mikro) İnternet sitelerinin tasarımı GTC tarafından geliştirilecektir; ancak, yazılım ve diğer teknik 

konular CS02’nin Bilgi İşlem ekibinin yanı sıra, ETKB’nin Bilgi İşlem ekibi ve yüklenici firma ile 

tartışılacaktır. İnternet sitesinin geliştirilmesine ilişkin bütün bu eylemler, GTC, CS02’in Bilgi İşlem Ekibi 

ve ETKB ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir. 

Biri enerji verimliliği, diğeri yenilenebilir enerji konularında iki mikro site tasarlanacak ve ETKB’nin 

internet sitesinin altında yapılandırılacaktır. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konulu mikro 

sitelere, ETKB’nin sunucusundan bağlanılabilir. 

İnternet uygulaması, veri tabanı için MySQL5.6 kullanılarak Laravel 5.x üzerinde veya PHP5.4 ile 

geliştirilecektir. Yer sağlama (hosting) için bir Linux sunucusunun kullanılması önerilmektedir. 

Uygulama, tamamen modüler olarak tasarlanacaktır; bu yüzden, daha fazla geliştirme ve genişletmeye 

tamamen açık olacaktır. Bütün kaynak kodları, internet sitesi ile birlikte verilecektir. 

İçerik yönetim sistemi çok dilli olacaktır ve çok-seviyeli kullanıcı yetkisi sağlayacaktır. Sistem, dosya 

yönetim aracı kullanır ve Uygulama Programlama Ara yüzü (API) tarafından belirlendiği gibi sosyal 
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medya araçları ile iletişime geçer. İçerik Yönetim Sistemi (CMS) ve ön uç uygulamaları, mobil 

cihazlardan erişim sırasındaki sorunları ortadan kaldırarak duyarlı olacaktır.  

Uygulama kullanıma açılmadan önce,  IE9+, Google Chrome v41, Firefox v36, Safari v8 ve Opera v27 

taratıcılarında açıldığında istikrarlılığı sağlamak amaçlı çapraz tarayıcılar ile test edilecektir.  

Bu proje tamamlandıktan sonra da sürdürülebilirliği sağlamak için, site ETKB tarafından yönetilecektir 

ve diğer ilgili projeleri de bünyesinde barındıracaktır. Ziyaretçi sayısı gibi göstergeler, ETKB’ye 

sağlanacaktır. Google arama motoru optimizasyonu gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında üretilecek 

olan bütün basılı ve görsel-işitsel materyaller (insertler, bilgilendirici videolar, vs.), bağlantılar (links) 

aracılığıyla internet sitesine yüklenecektir. 

Aşağıdaki diyagram, İnternet Sitesinin Planlama/Uygulama aşamalarını göstermektedir. 
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Danışman aşağıdakilerden sorumlu olacaktır: 

‒ Haber veya ilgili dokümanlar ile duyuruların internet sitesine yüklenmesi, internet üzerinden 

yapılan seminerlere ev sahipliği yapma, grafik ve fotoğrafların yüklenmesi, sitenin günlük 

güncellemelerinin yapılması, gerekli periyodik değişikliklerin yapılması ve diğer tüm ilgili teknik 

desteğin sağlanmasının yanı sıra, projeye özel bir internet sitesinin tasarlanması, 

oluşturulması 

‒ İçeriklerin erişime sunulduğu Facebook, Twitter, Vine, Blog, vs. gibi internet sitesine tamamen 

entegre edilen sosyal medya araçlarının geliştirilmesi, bakımı ve güncellenmesi 

Yenilenebilir enerji kapsamında, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji sektöründe yatırım yapmayı 

amaçlayan yatırımcılara fizibilite desteği sağlanacağı için, bu yatırımcıların fizibilite çalışmalarına 

başvurabilmeleri ve alternatif finansman araçlarını araştırabilmeleri için, internet sitesi altında bir ara 

yüz geliştirilecektir. Bankaların sitelerine ilişkin bağlantı adreslerine de bu ara yüzde yer verilebilir.  

Başarı öykülerinin internet sitesi aracılığı ile duyurulması gerekmektedir. 

İçerik, ETKB tarafından belirlenecek olan iki odak noktası tarafından sağlanacaktır (hem yenilenebilir 

enerji hem de enerji verimliliği için). Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu (Enerji Verimliliğinden 

Sorumlu)’nun 28 Mayıs 2015 tarihinde ETKB DİAB ile gerçekleştirilen toplantıda belirttiği üzere, 

yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarına ilişkin içeriğin sağlanacağı odak kişilerinden enerji 

verimliliğine ilişkin olanların Halil İbrahim Gündoğan (Enerji Verimliliği Daire Başkanı), yenilenebilir 

enerjiye ilişkin olanların ise Sebahattin Öz (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Daire Başkanı) tarafından 

belirlenmesi gerekmektedir. 

Site için önerilen başlıklar aşağıda liste halinde verilmiştir. Bu başlıklar, ETKB tarafından belirlenecek 

olan odak kişileri ile düzenlenecek toplantılar sonrasında daha da genişletilecek ve yeniden gözden 

geçirilecektir. 

1) Faaliyetler / Etkinlikler 
2) Projeler / Duyurular 
3) Finansal araçlar / Krediler 
4) İstatistikler 
5) Mevzuatlar/Yönergeler 
6) ETKB’nin teşvik programları 
7) Enerji yönetimi 
8) Neden enerji verimliliği? Cazip gelen yönleri nelerdir? Nasıl uygulanır? 
9) Isı pompaları gibi yeni teknolojilerin tanıtımının yapılması 
10) En iyi uygulamaların tanıtılması 
11) Yenilenebilir enerji türleri 
12) Yenilenebilir enerjiyi desteklemek / yenilenebilir enerji kullanımına teşvik etmek için 

ETKB ne yapmaktadır? 
13) Yenilenebilir enerji yatırımlarına nasıl başvuru yapılır? 
14) Bunları biliyor muydunuz? 
15) Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji ile ilgili sıkça sorulan sorular (SSS) 
16) Evde alınan basit tasarruf tedbirleriyle ne kadar enerji tasarruf elde edildiğini gösteren 

hesaplama aracı 
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17) İnfografik 
18) Yayınlar ve spot filmler 
19) Etkinlik takvimi 
20) Basın bültenleri 
21) Fotoğraf veri tabanı 

Bağlantılar, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere ilgili diğer Web sitelerine de sağlanmalıdır:  

‒ IPA2012 programı kapsamında ETKB tarafından yürütülen projeler:  

o Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Kurumsal Kapasitesi, 
BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve Kamunun Farkındalığına İlişkin 
Danışmanlık Hizmetleri 

o Yenilenebilir Enerji Sektörünün Geliştirilmesi (CS02) 18 ay 

o Mevcut Durumun, Engellerin ve Yol Haritasının Gözden Geçirilmesi 

o Yenilenebilir Enerji Dağıtım ve İletim Sistemlerinde Şebeke Entegrasyonu 

o Enerji Verimliliği 

o Sanayi ve inşaat sektörlerinde piyasa geliştirme KOBİ’ler ve Bina Sahipleri/Yöneticileri 
için Enerji Verimliliği Projeleri Oluşturma  

o Ticari Enerji Verimliliği Kredi Piyasası için Kapasite Geliştirme 

o Gaz Sektörünün Yeniden Yapılandırılması 

o BOTAŞ Ayrıştırma Desteği ve Etkin Gaz Piyasasının Açılması  

 

‒ BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A. Ş.)  

‒ ETKB YEGM (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü)  

‒ Avrupa Komisyonu 

‒ AB Türkiye Delegasyonu 

‒ Europeaid Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Ofisi 

‒ UEA (Uluslararası Enerji Ajansı)  

‒ GÜNDER (Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu) 

‒ OECD  

‒ EUROSTAT (Avrupa İstatistik Ofisi)  

‒ STK’lar 

o TÜREB (Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği) 

o GÜNDER (Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu- Türkiye Bölümü) 

o GENSED (Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği)  

o RESSİAD (Rüzgâr Enerjisi ve Su Santralleri İşadamları Derneği)  

o HESİAD (Hidroelektrik Santralları Sanayi İşadamları Derneği) 

o TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) 

o LiDER (Lisanssız Elektrik Üretim Derneği) 

o TURKBESD (Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği) 

o Enerji Verimliliği Derneği 

o EÜD (Elektrik Üreticileri Derneği) 

o ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) 

o ETD (Enerji Ticareti Derneği) 
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o GAZBİR (Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği) 

o DİVİD (Doğalgaz İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği)  

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında geliştirilecek olan mikro sitelere ilişkin sunulan 

tasarımlar aşağıda gösterilmektedir. 
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10.5.2.  Sosyal Medya  

Sosyal medya araçları, hedef kitle ve paydaşlarla bilgi paylaşımı, ETKB tarafından ulusal ve 

uluslararası düzeylerde yürütülen projeleri duyurmak ve yerel forum ve tematik etkinliklerin de yer 

aldığı projeye ilişkin faaliyetleri duyurmak amacıyla kullanılacaktır. Kısa film yarışması da sosyal 

medya araçları üzerinden duyurulacaktır. 

Sosyal medya araçlarına (YouTube, Facebook, Twitter), hedef kitle ve yeni kullanıcılar bütün 

hesaplara kolayca erişim sağlayabilsin diye internet sitesinde de yer verilecektir. “Etkinliğimizde 

çektiğin fotoğrafı paylaş, tişört kazan” gibi interaktif medya faaliyetleri de sosyal medya kanallarının 
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interaktif kullanımını sağlamak amacıyla organize edilebilir. İlgili içerikle yazılmış bloglar da ETKB’nin 

ve projeye ilişkin etkinliklerdeki mesajların iletilmesinde iletişim aracı olarak kullanılabilir. 

Sosyal medya araçlarının grafik tasarımı seçilen konsept ile uyumlu olacaktır. 

TV spotları ve bilgilendirici videolar düzenli aralıklarla YouTube hesabına yüklenecek ve Twitter ve 

Facebook aracılığıyla paylaşılabilecektir. 

YouTube hesabının, gerçekleştirilen faaliyetlerde çekilen görüntülerin, spot filmlerin, vs. bu başlıklar 

altında listelenebilecek şekilde tasarlanması ve geliştirilmesi gerekir. 

Twitter hesabının içeriği ETKB tarafından sağlanacaktır. 

Google arama motoru optimizasyonu, ETKB’nin Facebook, Twitter, YouTube dâhil bütün sosyal 

medya hesapları için gerçekleştirilecektir. 

Ziyaretçi sayısının da yer alacağı gözlemleme raporları yazılacaktır. 

Eid (Energy in Demand) gibi blogların bağlantı adresleri de sosyal medya hesapları üzerinden 

verilebilir. 

10.6. Medya İlişkileri 

Ulusal ve sektörel medya ile ilişkilerin farklı yöntemleri geliştirilecek ve proje boyunca, enerji verimliliği 

ve yenilenebilir enerji konularında kamu farkındalığını artırmak ve proje faaliyetlerini tanıtmak amacıyla 

daha kolay hale getirilecektir. 

Ekonomi muhabirleri, enerji muhabirleri, haber ve ekonomi editörlerinin de dâhil olduğu kilit bir medya 

grubu ile TV kanallarının yanı sıra yazılı ve elektronik medya ile kamuoyunda farkındalığı artırmak 

amacıyla iletişime geçilecektir. 

10.6.1. Basın Konferansları 

Şartname ‘de belirtilmemesine rağmen, ETKB’ye danışılarak projenin ulusal düzeyde açılış ve kapanış 

safhalarını duyurmak için basın konferansları organize edilmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca, yerel 

forumlar ve çalıştaylar öncesinde / sonrasında basın konferansları düzenlenmesi, yerel ve ulusal 

düzeyde farkındalık yaratmak amacıyla önerilmektedir. 

Basın konferansları, ETKB Basın Müşavirliği ile koordine bir biçimde çalışılarak organize edilecektir. 

Her bir basın Konferans öncesinde, bir basın bülteni hazırlanacak ve yerel forumlara katılım gösteren 

ulusal ve yerel medyaya dağıtılacaktır. İlgili içerik, gazeteci yaklaşımı ile basın bültenine 

dönüştürülecektir. 

Konuşmacılar ETKB’den belirlenecektir. Açılış ve kapanış etkinlikleri için, konuşmacının tercihen Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanı olması istenecektir. 
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GTC’nin medya veri tabanından faydalanılacak ve davetli listesinin nihai haline Basın Müşavirliği ile 

karar verilecektir. Medya mensupları davet edilecek ve Basın Müşavirliği ile koordinasyon halinde 

basın kitleri hazırlanacaktır. Basın kitlerinin içeriği ETKB’den temin edilecektir. 

Proje kapsamında 12 yerel ve 4 ulusal basın konferansı düzenlenecektir. 12 yerel basın konferansı, 

yerel forumların düzenleneceği illerde gerçekleştirilecektir. 4 ulusal basın konferansı ise, iki EU 

çalıştayının yanı sıra açılış ve kapanış etkinliklerinde gerçekleştirilecektir. Ayrıca, bir basın konferansı 

da, Kısa Film Yarışması’nın kazananlarının ilan edileceği Enerji Verimliliği Haftası etkinliğinde de 

düzenlenebilir. 

Basın konferansları sonrasında hazırlanacak olan medya takip raporları, projeye ilişkin konu ve 

faaliyetlerin medyada nasıl ve hangi kapsamda yer aldığına dair genel bir çerçeve sunacaktır. 

10.6.2. Basın Bültenleri 

Her bir basın konferansı öncesinde, bir basın bülteni hazırlanacak ve yerel forumlara katılım gösteren 

ulusal ve yerel medyaya dağıtılacaktır. Ayrıca, GTC 12 ildeki sanayi odalarının, Türkiye’deki ticaret 

odalarının, meslek odalarının (örn; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) kurumsal yayınlarında 

yayımlanmak üzere basın bültenleri hazırlayacaktır. Basın bültenlerin hazırlanma süreleri, odaların 

süreli yayınlarının yayınlanma sıklığına göre belirlenecektir. 

Basın bültenlerinin içerikleri, ETKB tarafından sağlanacaktır; GTC tarafından gazeteci yaklaşımı ile bir 

basın bülteni haline getirilecektir. Basın bültenleri, Basın Müşavirliği ile koordinasyon halinde 

geliştirilecek ve dağıtılacaktır. 

10.6.3. Medya Ortaklığı 

Yaklaşık 30 saniye süreli olan TV spotlarının ulusal TV kanallarında kamu spotu olarak yayınlanmasını 

sağlamak amacıyla RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) ile ortaklık geliştirilecektir. ETKB bu 

talebe ilişkin olarak RTÜK’e resmi bir yazı sunacaktır. 

TV spotlarının yerel TV kanallarında yayınlanması için, GTC ilgili illerdeki TV kanallarına bu TV 

spotlarını DVD formatında gönderecektir. 

10.6.4. Sektörel Yayınlar 

Projeye ilişkin faaliyetler, sanayi odalarının kurumsal yayınlarının da yer aldığı sektörel yayınlar ve 

dergilerde tanıtılacaktır. 

10.6.4.1. Sanayi Odalarının Kurumsal Yayınları 

Kurumsal yayınlarında yer almak üzere basın bültenlerinin hazırlanması ve bu sürekli yayınlara 

eklenmek üzere insertlerin üretilmesi gibi konularda 12 ildeki sanayi odaları ile işbirliği içerisinde 

çalışılacaktır. 
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Basın bültenlerin hazırlanmalarına ilişkin zamanlama, odalara ait yayınların yayınlanma sıklığına göre 

belirlenecektir. 

Aşağıdaki tabloda sanayi odalarına ait kurumsal yayınların isimleri, yayınlanma sıklığı ve baskı 

sayılarına ilişkin bilgilere yer verilmektedir. 

 

SANAYİ ODALARI YAYIN 
BASIM 
SAYISI(TİRAJ) 

YAYINLANMA SIKLIĞI 

Adana  Oda Gazetesi 1.750 Ayda iki kez 

Ankara  ASO Medya 7.500 İki ayda bir 

Aydın  - - - 

Balıkesir - - - 

Denizli Ekol Dergisi 3.000-5.000 Üç ayda bir 

Ege Bölgesi EBSO Dergi 2.000 Aylık 

Eskişehir ESO Dergi 1.500 İki ayda bir 

Gaziantep  Ekovizyon 2.500-3.000 Yılda bir 

İstanbul  Sanayi Dergisi 13.000 Aylık 

Kayseri KAYSO-Bilgi 3.500 Üç ayda bir 

Kocaeli Odavizyon 4.200 Aylık 

Konya  Lonca Dergisi 3.500 Üç ayda bir 

 

 

http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/yayinlarimiz/ENHIZLI%20MILYAR.pdf
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10.6.4.2. Sektörel Dergiler 

Basın bültenleri sektörel dergilerle paylaşılabilir. İçerik ETKB tarafından sağlanacak olup, GTC bu 

içerikleri gazeteci yaklaşımı ile basın bültenlerine dönüştürecektir. Sektörel yayınlardan bazıları 

aşağıda listelenmiştir. Projenin uygulanma aşamasında, ilgili sektörel dergilerin ETKB tarafından 

bildirilmesi gerekmektedir. 

▬ Doğalgaz Dergisi 
▬ DTK Dergisi 
▬ Ekoloji Magazin Dergisi 
▬ Ekoloji Teknik Dergisi 
▬ Electric Lighting Magazine 
▬ Electricity Turkey Dergisi 
▬ Elektrik Enerji Dergisi 
▬ Elektrik Müteahhitliği Dergisi 
▬ Energy World Dergisi 
▬ Enerji Dergisi 
▬ Enerji Panorama Dergisi 
▬ Enerji Petrol & Gaz Dergisi 
▬ Enerji Press Dergisi 
▬ Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi 
▬ Enerji Verimliliği Dergisi 
▬ Faal Enerji Dergisi 
▬ Gas&Power Dergisi 
▬ Gastechnics Magazine Dergisi 
▬ Gazbir Dergisi 
▬ Global Sanayici Dergisi 
▬ GÜNDERGİ 
▬ Kaynak Elektrik Dergisi 
▬ Kobi Efor Dergisi 
▬ KOBİ Girişim Dergisi 
▬ KOBİ Life Dergisi 
▬ Limitsizenerji.com - İnternet Sitesi 
▬ Limitsizenerji.com - İnternet Sitesi 
▬ Tesisat Dergisi 
▬ Tesisat Plus Dergisi 
▬ TÜREB Dergi 
▬ Uluslararası Enerji Dergisi (ICT Enerji Dergisi) 
▬ Yatırımlar Dergisi 
▬ Yeni Enerji Dergisi 

10.7. Kısa Film Yarışması 

ETKB’nin önerisi üzerine, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında kamuoyunda farkındalık 

yaratmak ve kamuoyunun ilgisini çekmek amacıyla bir kısa film yarışması düzenlenecektir. Bir 

değerlendirme süreci yürütülecektir. Dolayısıyla, jüri üyelerinin filmleri değerlendirirken kullanabilmesi 

için değerlendirme formu tasarlanacaktır. 

Kısa film yarışması internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır. Ayrıca, kısa film 

yarışmasını duyurmak amacıyla bir poster tasarlanacaktır. Bu posterler, yarışmaya katılımın 

sağlanması ve başvuran sayısının artırılması amacıyla üniversitelerin Radyo Televizyon, Güzel 

Sanatlar, Endüstriyel Tasarım ve Mühendislik bölümlerine, endüstri meslek yüksekokullarına ve 12 

ildeki sanayi odalarına dağıtılacaktır. 
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Üniversiteler, meslek yüksekokullar ve sanayi odaları ile işbirliği önem arz ettiği için, ETKB yarışmanın 

duyurulması aşamasında desteklerini istemek amacıyla bu paydaşlara resmi yazı sunacaktır. 

Başvurular video paylaşım kanalları yoluyla alınacaktır. Yönetmenler, senaristler, akademisyenler ve 

uzmanlık alanlarında tanınan sanat yönetmenlerinden oluşan jüri üyeleri, ETKB’ye danışılarak 

belirlenecektir. Jüri üyelerinden toplanan değerlendirme formlarının puanlandırılması yapılacak ve 

jürinin oylarına göre on finalist belirlenecektir. Finalistlerin videoları YouTube’a yüklenecektir. 

Kazananlar, YouTube’da paylaşılan videoların izlenme sayısına göre belirlenecektir. 

Kazananların videoları, ETKB’nin YouTube kanalına yüklenecek ve ETKB tarafından belirlenecek olan 

ödül(ler)le ödüllendirilecektir. Enerji Verimliliği Haftası için organize edilecek etkinlikte kazananların 

duyurulması ve ödüllerin takdim edilmesi için bir ödül töreni düzenlenebilir. Bu etkinlikle birlikte bir 

basın konferansı da düzenlenebilir. Başvuru mektuplarına ilişkin taslak hazırlanacak ve jüri üyelerine 

gönderilecektir. Katılımı artırma ve konunun tanıtımının sağlanması amacıyla, yarışmanın konusuna 

bağlı olarak ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılabilir. 

10.8. Yeni Görsel Teknolojiler 

Proje bütçesi sınırlamaları izin verdiği ölçüde, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında 

farkındalık yaratmak amacıyla video mapping ve watch-out sistemi (360 derece video) gibi yeni görsel 

teknolojilerden faydalanılacaktır. 

Bahsi geçen teknolojilere ilişkin tanımlar ve örnekler aşağıda verilmektedir. Bu tekniklerin yüksek 

maliyeti sebebiyle, yalnızca bu tür altyapıları olan özel mekânlarda ya da büyük kitlelere seslenilecek 

olan etkinlikler sırasında kullanılabilir. Bu teknolojilerin kullanılacağı etkinlik(ler)e ETKB tarafından 

karar verilecektir. Bütçenin izin vermesi durumunda, video mapping ve watch-out sistemleri Enerji 

Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda kullanılacaktır. 

10.8.1. Video Mapping 

İz düşüm gönderimi ve mekânsal arttırılmış gerçek olarak da bilinen video mapping, özellikle 

projeksiyona uygun yapıların üzerine yansıtılarak kullanılan bir izdüşümü teknolojisidir. Bu yapılar; 

binalar, küçük iç mekânlar veya tiyatro sahneleri gibi kurumsal yapılar olabilir. Özel olarak geliştirilmiş 

bir yazılım ile iki veya üç boyutlu bir obje uzaysal olarak yansıtılacak gerçek ortamı taklit eden sanal bir 

programda haritalanır. Yazılım, istenilen herhangi bir görüntünün objenin yüzeyine tam olarak yansıtan 

bir projektör ile etkileşime girebilir. Bu teknik, önceden sabit olan bir nesneye ekstra boyut, optik 

yanılsama ve hareketlilik katmak amacıyla sanatçı ve reklamcılar tarafından kamuoyunun ilgisini 

çekmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu teknik kullanılarak sunulan videolar, diğer reklam ve tanıtım 

videoları ile karşılaştırıldığında sonuna kadar izlenmektedir. Video, görsel-işitsel bir hikâye oluşturmak 

amacıyla genellikle ses ile birleştirilir veya ses ile uyumlu hareket eder. 
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Dış mekânda: 
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İç mekânda: 

 

 

 

 

 

 

Video mapping bütçenin ve gerçekleştirilecek mekânın uygunluğuna göre, Enerji Verimliliği 

Haftası’nda Ankara dışındaki sanayi odalarının bulundukları yerlerin dış mekânlarında veya ETKB 

binasına, enerji verimliliği konusunda kamuoyunu bilinçlendirme amacıyla uygulanabilir. 
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Video mapping aynı zamanda duvardaki dekor üzerinde video gösterimi veya belli bir noktayı ışıklarla 

aydınlatma yöntemleriyle iç mekânlarda da kullanılabilir. Bu tekniği kullanmak için, belli bir konsept ile 

geliştirilecek özel olarak tasarlanmış videoların hazırlanması gerekmektedir. 

10.8.2. Watch-out Sistemi (360 derece video) 

WATCHOUT çok görselli üretim ve pleybek sistemi, hareketsiz görüntüleri, animasyonları, grafikleri, 

videoları, sesleri ve canlı yayınları, yumuşak sınırlarla birleştirilmiş olarak ya da dağılmış çoklu 

gösterim alanlarında etkileyici bir gösteri ile organize etmenizi sağlar. WATCHOUT tamamen 

ölçeklenebilir, yazılım-tabanlı ve satın almayı gerektirmeyen bir donanımdır. Sabit görseller yerine 

hareketli görsellerin kullanılması, gösteriye katılanların ilgisini çekerken, aynı zamanda etkinliği 

artırmakta ve saygınlık sağlamaktadır. 
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Birden fazla projektörün yer aldığı Watch-out sistemi, yüksek düzeyde katılımın gerçekleşeceği 

Konferans ve açılış etkinlikleri için daha uygundur. Konuşmacıların sunumları, konuşmacının 

görüntüsü, bilgilendirici video ve konseptler, perde arkası olarak kullanılacak özel olarak tasarlanmış 

hareketli video ve animasyonların üzerine yansıtılabilir. Hareketli videonun bu sisteme uygun olarak 

hazırlanması gerekmektedir. 

 

Profesyonel görüntüleme tekniklerinden biri olan Video Duvarının yerine, özellikle fuarlarda, alışveriş 

merkezlerinde, havaalanlarında ve stadyumlardaki hem iç hem de dış mekânlardaki tanıtım 

reklamlarında LED teknolojisi kullanılmaya başlandığı için, raporun yeni görsel teknolojiler 

bölümünden çıkarılmıştır. 

10.8.3. Fotoğraf Veri Tabanı 

ETKB tarafından yürütülecek etkinlikler ve ziyaretlere ilişkin fotoğrafların bütün ilgili iletişim 

materyallerinde kullanılmasını sağlamak amacıyla bir fotoğraf veri tabanı oluşturulacaktır. 

Bu veri taban, aynı zamanda internet sitesinin bir kısmını oluşturacaktır. 
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11. Değerlendirme Ölçütleri 

İletişim araçlarının etkinliğini test etmek, proje kapsamında yürütülen iletişim faaliyetlerinin başarısı 

bakımından önem arz etmektedir.  

 Dolayısıyla, değerlendirme ve test etmeye ilişkin ölçütler aşağıdaki gibidir: 

‒ Kampanyaya ilişkin ana mesajların bilgisel olarak değeri 

‒ Gerektiği durumlarda adaptasyonu daha kolaylaştırmak amacıyla iletişim araçlarının 

performansı 

‒ Kampanyanın, hedef kitlenin ilgisi, tepkisi ve tutumlarındaki değişiklikleri bakımından etkileri 

Kampanyanın etkinliğini artırmak için, değerlendirme ve testler, hedef göstergeler ve başarı 

kriterleri (etkinlik sonrası göstergeler) temel alınarak gerçekleştirilecektir. Kriterler, ETKB’ye 

danışılarak belirlenecektir. Değerlendirmeleri değişen öncelik ve hedeflere uyarlamak amacıyla, 

kriterlerin belirlenmesi düzenli revizyonlara tabidir. 

Bu veriler ve sonuçlar aşağıdaki amaçlar doğrultusunda sürekli olarak değerlendirilecektir: 

‒ Kampanyanın genel kapsamda tasarımının, adaptasyonun desteklenmesi ile ölçüt ve 

mesajların değerlendirilmesi 

‒ Kampanyanın ve ölçütlerinin faydalı ve uygun olmasından emin olunması 

‒ Kampanyanın etki ve etkinliğinin değerlendirilmesi 

Kampanya araçlarının nicel ve nitel analizi  

Kampanyaya ilişkin nitel ve nicel veriler, doğrudan etkinlikler sırasında veya sonrasında dağıtılan 

odak anketlerin yanında odak grupları (yayınlar için) aracılığıyla toplanacaktır. Bu ön 

değerlendirmelere ilişkin sonuçlar, gerektiği takdirde üç hedef kitleye ulaşmayı ve kampanyanın 

değerlerine ilişkin ilgi ve tutumları üzerindeki etkileri en yüksek düzeye çıkarmak için, iletişim 

ölçütlerinin nasıl adapte edileceği ve yönlendirileceği ile ilgili bilgi sağlayabilmektedir.  

İletişim kampanyası ve araçlarının etkisi farklı düzeylerde değerlendirilecektir: 

‒ Kampanya ve kampanyaya ilişkin mesajların değerlendirilmesi: beğenmeler, 

beğenmemeler, mesajın açıklığı, alakalı ve faydalı oluşu, vs. 

‒ Kampanyaya ilişkin iletişim ölçütlerinin değerlendirilmesi 

‒ Kampanyanın tutumlar üzerindeki algılanan etkisi: katılım, motivasyon, eylem 
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Değerlendirmeye ilişkin sonuçlar, mümkün olduğunca hem “nicel” hem de “nitel” bakımdan 

gerçekleştirilecektir. Nitel kavramlar, kampanyanın optimizasyonuna ilişkin bilgilendirirken, nicel 

sonuçlar değerlendirme ve etkiyi zamanla hesaplayabilir. 

Test edilecek aşamalar aşağıdaki gibidir: 

‒ Basılı Materyallerin ve Görsel-İşitsel Materyallerin Önceden Kontrol Edilmesi 

Hedef kitlelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamak ve bu materyalleri test etmek amacıyla basılı 

materyaller ile kamu spotlarının ön kontrolü yapılacaktır. Ön kontroller, seçilen hedef kitlelerden 

temsilcilerden oluşan odak grup ile gerçekleştirilecektir. 

‒ Çalıştay / Seminer / Forumların Etkinlik Sonrası Değerlendirilmesi  

Şartname ’de yer almamasına rağmen, etkinliklere özgü konseptlerin ve mesajların dinleyicilere ulaşıp 

ulaşmadığını doğrulamak, dinleyicilerin tutumlarını değerlendirmek, etkinliklerin hedef gruplar 

üzerindeki etkilerini anlamak ve bu dönütlere göre proje faaliyetlerinin nasıl şekillendirile bilineceğini 

anlayabilme imkânına sahip olmak için her etkinlik (bölgesel forumlar, çalıştaylar, seminerler, basın 

gezileri, vs.) etkinlik sonrası değerlendirme faaliyeti yürütülecektir.  

‒ Medya izleme sonuçları 

GTC, medya izleme raporunu basın konferansları ve basın ziyaretleri sonrasında sağlayacaktır. Bu 

medya izleme raporlarının içeriğinde projeye ilişkin konu ve faaliyetlerin medyada nasıl ve hangi 

kapsamda ele alındığı yer alacaktır. 

Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler (TDG) 

 

Proje Tanımı   Göstergeler Doğrulama 
Kaynakları 

Varsayımlar  

Göreve ilişkin Genel 
Hedefler 
ETKB’nin ve ilgili 
projelerin 
görünürlüğünü 
artırmak; enerji 
verimliliği proje 
yönetimi, yenilenebilir 
enerji, AB 
müktesebatına uyum 
süreci ve AB enerji 
politikaları konularında 
kamu bilincinin 
artırılması.  

Uygun şekilde 
tamamlanmış ve kabul 
edilmiş görev raporları  

Uygun şekilde 
tamamlanmış ve kabul 
edilmiş görev raporları  

Görev 4 için ayrılan 
bütçe, ETKB 
tarafından öngörüldüğü 
üzere, Danışmanın 
Şartname ‘de belirtilen 
görünürlüğe ilişkin 
görevlerin tamamını 
uygulamasına olanak 
sağlar 
ETKB ile kesintisiz bilgi 
akışı  
ETKB’den zamanında 
gelen talep ve onaylar  

Görev amacı 
Hedef kitle ile spesifik 
iletişim kanalları 
aracılığı ile ilgili bilginin 
ulaştırılmasıyla iletişim 
kurmak 

Yukarıda belirtildiği gibi Yukarıda belirtildiği gibi  Yukarıda belirtildiği gibi  
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Göreve ilişkin 
beklenen sonuçlar 
Enerji verimliliği projesi 
yönetimi, yenilenebilir 
enerji, AB 
müktesebatıyla 
uyumlaştırma ve AB 
enerji politikalarına 
ilişkin kamuda 
farkındalığın artması.  

Yukarıda belirtildiği gibi  Yukarıda belirtildiği gibi  Yukarıda belirtildiği gibi  

Göreve ilişkin 
etkinlikler 
Yayınlar ve 
Görünürlük Araçları 

− Kurumsal 
yayınlar için 
insert 

− Kısa Film 
Yarışması için 
Poster 

− Broşür 
− Pankart 
− Sokak Balonu 
− Promosyon 

materyalleri 
− Bilgilendirici 

videolar 
− Video mapping 
− Watch-out 

sistemi 
− Araç giydirme  

 

Yayınlar, ETKB ile 
birlikte kararlaştırılan 
konsepte göre 
geliştirilen görünürlük 
öğeleri  
 

Yayınların basılı ve 
elektronik kopyaları, iyi 
kalitede hazırlanmış 
görünürlük öğeleri 
 

Yukarıda belirtildiği gibi  

İnternet Sitesi ve 
Sosyal Medya 
Araçları 

− YouTube 
− Twitter 
− Facebook 

Başlangıç Raporunda 
belirtilen içeriğe uygun 
çalışan bir web sitesi  
 
Proje kapsamında 
gerçekleştirilen 
aktivitelere ilişkin 
bilgilendiren aktif 
Sosyal Medya 
Hesapları  
 

Web sitesine ait 
çalışan bir URL 
 
Facebook, twitter vb. 
Sayfalara dair çalışan 
URL 
 

 

Medya Farkındalık 
Kampanyaları 

− Kamu spotları 
− Basın 

bültenleri 
− Basın 

konferansları 

İyi organize edilmiş 
bölgesel forumlar ve 
çalıştaylar  
 

ETKB ile mutabık 
kalınacak en uygun 
frekansta kamu 
spotlarının TV 
kanallarında 
yayınlanması, 
etkinliklere gazete ve 
gazete eklerinde yer 
verilmesi 

 

Etkinlik 
Organizasyonu ve 
Yönetimi 

− Açılış etkinliği 
− Kapanış 

Konferansı 
− AB çalıştayları 

İyi organize edilmiş 
basın ziyaretleri ve 
seminer 

Etkinliklere ilişkin rapor 
ve Katılımcılardan 
toplanan 
değerlendirme 
formlarına dayanarak 
hazırlanmış etkinlik 
sonrası değerlendirme 
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− Yerel forumlar raporu 

Basın Gezileri & 
Seminerler 

− Brüksel (AB 
çalıştaylarında
n biri ile 
birleştirilecek) 

− Danimarka, 
İsveç 

İyi organize edilmiş 
basın gezileri ve gezi 
öncesi seminerler 

Program akışını, 
katılımcı listesi ve 
medyada yer almayı 
içeren bir etkinlik 
raporu 
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12. Talebe Dayalı Destek 

Danışman, ETKB’nin uygulama süreci boyunca üçüncü şahıs etkinliklerine destek olma talebinde 

bulunabileceğini anlar ve kabul eder. 

Projenin uygulanması aşamasında esnek bir tutum sergileyerek Danışman, talep edildiği takdirde 

ETKB’ye üçüncü şahıslar tarafından düzenlenen etkinliklere katılımı için hizmet ve lojistik desteği 

sağlayacaktır.  

13. Çalışma Planı 

Çalışma Planı için lütfen Ek 1’e bakınız. 

 

14. Eylem Planı Tablosu 

 

Etkinliklerin adları, hedefleri, etkileri, uygulama aşamaları, ilgili tarafları, takvimi ve taslak 
maliyetlerine ilişkin bilgilere erişebilmek için lütfen Ek 2’ye bakınız. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bu yayın Avrupa Birliği’nin desteğiyle üretilmiştir. Yayının içeriği hakkında tek 
sorumluluk sahibi Danışman’dır. Yayın Avrupa Birliği ya da ETKB’nin görüşlerini 

yansıttığı iddiası ile kullanılamaz.  


