
Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) kamu ve özel 
sektör tarafından uygulanacak Sürdürülebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği 
yatırımları için finansman sağlamak üzere oluşturulmuş bir programdır. 

Proje, Avrupa imar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilmiştir. İlk 
faz (2010-2013) ve ikinci faz (2013-2017) süresince 1000'den fazla yatırım 
projesine 535 milyon €'dan fazla finansman sağlanmıştır. Toplamda yıllık 
sağlanan CO2eş emisyonu azalımı, her yıl yaklaşık 840.000 otomobil tarafından 
yayılan CO2eş  emisyonuna eşdeğerdir. Aynı zamanda yıllık enerji tasarrufu, 
Türkiye'de her yıl neredeyse 3,4 milyon kişi tarafından tüketilen elektriğe 
eşittir. 

2017'de EBRD tarafından TurSEFF'in üçüncü fazı daha kapsamlı bir şekilde 
başlatıldı; 

• Su Verimliliği, Hammadde Verimliliği ve Atık Yönetimi yatırımları eklendi. 
• Uygun faydalanıcılar kategorisine "Kamu Kurumları" da katıldı. 
• Kredi haricinde leasing seçeneği de kullanıma sunuldu. 

TurSEFF III'te sağlanacak olan toplam finansman miktarı 400 milyon €'dur. 

Yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan TurSEFF ekibi, yatırımcıların 
sürdürülebilir enerji projelerini belirlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı 
olmakta ve TurSEFF kapsamında başarılı kredi veya leasing başvuruları 
hazırlamak için destek sağlamaktadır. Sağlanan bu teknik destek ücretsiz olup 
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 
finanse edilmektedir. 

TurSEFF programı Stantec tarafından yönetilen bir konsorsiyum tarafından 
uygulanmaktadır. 

Yasal Uyarı 
Bu yayın Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD), Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve 
Maliye Bakanlığının ve Avrupa Birliğinin (AB) desteği ile üretilmiştir. Bu yayının içeriği 

tamamen STANTEC Mühendislik sorumluluğu altındadır. Bu yayın AB, Bakanlık ve 
EBRD’nin görüşlerini yansıtma amacı ile kullanılamaz.

Yalnızca finansman sağlamanın ötesinde, TurSEFF Atık Yönetimi finansmanından 
yararlanan firma ve kurumlara finans ve mühendislik alanında yerel ve uluslararası 
uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kapsamlı teknik destek sağlamaktayız. 
Sağladığımız bu teknik destek ücretsiz olup, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine 
ve Maliye Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. 

Genel olarak atık azalınnı ile sonuçlanan herhangi bir faaliyet, projeye göre farklılık 
gösterebilen, önceden belirlenmiş minimum gereklilikleri karşılaması koşuluyla 
program tarafından finanse edilmektedir. Atık Yönetimi için yüksek potansiyele sahip alt 
sektörlerden bazıları şunlardır: tekstil, plastik, kağıt hamuru ve kağıt, çimento, cam, 
ahşap ve ahşap işleri, makine yapımı ve tarım. 

Yalnızca finansman sağlamanın ötesinde, TurSEFF Yenilenebilir Enerji finansmanından 
yararlanan firma ve kurumlara, finans ve mühendislik alanında yerel ve uluslararası 
uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kapsamlı teknik destek sağlamaktayız. Sağlanan 
bu teknik destek ücretsiz olup Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. 

Yenilenebilir Enerji yatırımının ana teşvik edici sebepleri; büyük ulusal hedefler, 
ekipman maliyetlerinin ciddi bir şekilde azalması (özellikle güneş ve rüzgar), elektrik 
gücü tedarikinde iyileşme ve ülke genelindeki doğal kaynaklar.

Yenilenebilir enerji, son kullanıcıya enerji tedarikinde güvenlik sağlar, şebekedeki güç 
piklerini düşürür, enerji maliyetlerinde tasaaruf sağlar ve sera gazı emisyonlarının 
azaltılmasında etkin rol oynar. Çevresel etkileri ile yatırımcıların marka değerine olumlu 
katkıda bulunur.

Geliştiren Destekleyen



Yalnızca finansman sağlamanın ötesinde, TurSEFF Enerji Verimliliği finansmanından 
yararlanan firma ve kurumlara, finans ve mühendislik alanında yerel ve uluslararası 
uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kapsamlı teknik destek sağlamaktayız. 
Sağladığımız bu teknik destek ücretsiz olup, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. 

Genel olarak, Enerji Verimliliği ile sonuçlanan herhangi bir önlem, projeye göre değişen 
önceden tanımlanmış minimum kriterleri karşılamak şartıyla TurSEFF tarafından 
desteklenmektedir. Enerji Verimliliği için yüksek potansiyele sahip alt-sektörlerden 
bazıları şunlardır: metalik olmayan diğer mineral ürünler, ana metaller, petrokimya, 
kağıt hamuru ve kağıt, çimento ve cam, oteller, alışveriş merkezleri, hastaneler, ofisler, 
belediyelere ait su ve kanalizasyon idareleri. 

Yalnızca finansman sağlamanın ötesinde, TurSEFF Su Verimliliği finansmanından 
yararlanan firma ve kurumlara, finans ve mühendislik alanında yerel ve uluslararası 
uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kapsamlı teknik destek sağlamaktayız. 
Sağlanan bu teknik destek ücretsiz olup, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine 
ve Maliye Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. 

TurSEFF kapsamında finanse edilebilecek Su Verimliliği önlemleri için Teknoloji Seçim 
Aracı’nı kontrol edebilirsiniz. 

Genel olarak, su tasarrufu ile sonuçlanan herhangi bir faaliyet, projeye bağlı olarak 
değişen önceden tanımlanmış gerekli minimum koşulları karşılaması durumunda 
TurSEFF tarafından desteklenmektedir. Su Verimliliği için yüksek potansiyele sahip alt 
sektörlerden bazıları şunlardır: tekstil, metalik olmayan diğer mineral ürünler, ana 
metaller, petrokimya, yiyecek ve içecek, kağıt hamuru ve kağıt, çimento ve cam. 

Yalnızca finansman sağlamanın ötesinde, TurSEFF Hammadde Verimliliği 
finansmanından yaralanan firma ve kurumlara, finans ve mühendislik alanında yerel ve 
uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kapsamlı teknik destek 
sağlamaktayız. Sağlanan bu teknik destek ücretsiz olup, Avrupa Birliği ve Türkiye 
Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafındanfinanse edilmektedir. 

TurSEFF kapsamında finanse edilebilecek Hammadde Verimliliği faaliyetleri Teknoloji 
Seçim Aracı’na dahil edilir. 

Genel olarak, hammadde tasarrufu ile sonuçlanan herhangi bir faaliyet, önceden 
tanımlanmış projeye bağlı olarak gerekli minimum koşulları karşılaması durumunda 
TurSEFF tarafından desteklenmektedir. Hammadde Verimliliği için yüksek potansiyele 
sahip alt sektörlerden bazıları şunlardır: tekstil, metalik olmayan diğer mineral ürünler, 
ana metaller, plastik, kağıt hamuru ve kağıt, çimento, cam, ahşap ve ahşap işleri ve 
makine yapımı. 
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