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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.

www.turseff.org

TurSEFF Hakkında
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 İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından 
geliştirilmiştir. İlk faz (2010-2013) ve ikinci faz (2013-2017) 
süresince 1.000’den fazla yatırım projesine 570 milyon €’dan 
fazla finansman sağlanmıştır. Toplamda yıllık sağlanan CO2eş 
emisyonu azalımı, her yıl yaklaşık 840.000 otomobil tarafından 
yayılan CO2eş emisyonu 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 bir ekip, 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.

TurSEFF programı dahilindeki Anlaşmalı Finansal Kurumları 
görmek için resmi web sitesini (www.turseff.org) ziyaret 
edebilirsiniz.

Uygulayan
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KOJENERASYON VE
TRİJENERASYON İÇİN
TurSEFF FİNANSMANI



Sektörde daha rekabetçi ve güçlü olmak istiyorsanız, 
şimdi doğru zaman olabilir. TurSEFF’in Anlaşmalı 
Finansal Kurumları size avantajlı koşullara sahip 
‘Danışmanlık Destekli’ finansal çözümler (kredi veya 
leasing) önerebilirler. 

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliğine yatırım 
yaptığınızda, enerji ve hammadde gibi değerli 
kaynaklarınızı daha verimli kullanmaya başlarsınız. 
Üretim veriminiz artarken yıllık işletme ve bakım 
giderleriniz düşer.

Avantajları

• İşletme giderlerinin ve bakım maliyetlerinin 
   düşürülmesiyle firmanızın rekabet gücü artar.
• Enerji daha verimli dönüştürülür ve kullanılır.
• Hizmet kaliteniz iyileşir.
• Enerji tedarik güvenliğiniz artar.
• Olumsuz çevresel etkiler azalır.
• Firmanızın pazarda çevreci bir firma olarak 
   konumlanmasına yardımcı olur.

Kojenerasyon ve Trijenerasyonun
Faydaları

Yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan TurSEFF proje 
danışmanları, firmanıza uygun ve doğru 
Sürdürülebilir Enerji projelerinin belirlenmesi ve 
geliştirilmesinde destek olurlar. Böylece TurSEFF 
finansmanı başvurunuzu sorunsuz ve zahmetsiz bir 
şekilde gerçekleştirmiş olursunuz. 

Bu danışmanlık desteği, Avrupa Birliği ve Türkiye 
Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 
finanse edildiği için firmanıza tamamen ücretsiz 
olarak verilir.

Daha detaylı bilgi için www.turseff.org.

TurSEFF Teknik Danışmanlığı

• KOBİler
Avrupa Birliği KOBİ tanımı baz alınır.
(Çalışan sayınız 250 kişiden az, yıllık satış hacminiz en 
fazla 50 milyon € veya aktif büyüklüğünüz 43 milyon 
€’nun altında olmalıdır.)

• ESCO Modeli ile Daha Büyük İşletmeler
(Taraflar arasında bir Enerji Tedarik Sözleşmesi 
imzalanmalıdır.) 

Kimler Yararlanabilir?

Elde edilen yıllık tasarruflar:
• 422 eşdeğer ton petrol ve 
• 425 eşdeğer ton CO2 

PPA çözümü ile hiçbir mali ve teknik risk 
almayan hastane için uzmanlık eksikliğinden 
kaynaklanan engeller ortadan kaldırılmış olur. 

Örnek Vaka Çalışması

Yatırımın Geri
Dönüş Süresi

3,1 yıl

Yatırım
Miktarı

€590.610

Kojenerasyon, bir motor veya türbine, başta doğal gaz olmak üzere, tek bir yakıt girdisi ile elektrik ve ısının 
aynı anda üretildiği sistemlerdir. Başka bir deyişle kojenerasyon, işletmelerin kullanımı için elektrik ve ısı 
formundaki enerjinin eşzamanlı üretimidir. Trijenerasyonun kojenerasyondan farkı ise, sisteme dahil edilen 
absorbsiyonlu soğutucular (chiller) sayesinde üretilen ısının soğutma ihtiyacını karşılamak için 
dönüştürülebilmesi ve kullanılabilmesidir.

Bu yatırımlar Türkiye’de ESCO modeli ile yapılabilmektedir. Hizmeti sunacak olan firmalar, tasarım 
aşamasından başlayarak kurulum, test-devreye alma ve işletmesine kadar tüm operasyonel konuları 
üstlenir ve üretecekleri enerjiyi ayrıcalıklı şartlarda satacakları müşterileri ile Enerji Tedarik Sözleşmesi 
(PPA) imzalarlar. Sistemin belirli operasyonel ve performans kriterlerine ulaşmasını sağlamak için bir 
performans sözleşmesi devreye sokulur.

Yüksek potansiyele sahip sanayi sektörleri: Tekstil (ıslak işleme tesisleri), gıda, içecek, kimya
Ticari binalar: Hastaneler, alışveriş merkezleri, oteller (hepsinde soğutma ihtiyacı bulunmaktadır)

TurSEFF, İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir 
hastanedeki tri-jenerasyon tesisinin kapasitesinin 
800 kWel kadar yükseltilmesi için finansman 
sağladı. Firma, hastane (faydalanıcı) ile 10 yıllık 
enerji tedarik sözleşmesi (PPA) imzaladı. Bu 
sözleşme Türkiye’de türünün birkaç örneğinden 
biridir. 

Trijenerasyon uygulamasının hastanelerde çok 
etkili olmasının başlıca nedeni hem enerji 
güvenliğini arttırması hem de istikrarlı bir şekilde 
elektrik, ısıtma ve soğutma ihtiyacını karşılamasıdır.

İç Karlılık
Oranı
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