TurSEFF süreçleri
nasıl işliyor?

Yatırımcı firma projesini çalışmak istediği TurSEFF
anlaşmalı banka veya leasing kurumuna sunar.
Anlaşmalı Finansal Kurum yatırımcının
kredibilitesini inceler.
TurSEFF danışmanları, anlaşmalı kurum tarafından
gönderilen projenin teknik ve finansal kriterler
açısından uygunluğunu değerlendirir.
Uygun bulunan projeler için kredi veya leasing
sözleşmesi imzalanır ve finansman süreci başlar.
Proje, yatırımcı firma tarafından uygulanır. TurSEFF
danışmanları tamamlanan projenin doğru bir şekilde
uygulandığının kontrolünü sağlar.

TurSEFF Teknik Desteği
Yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan TurSEFF proje
danışmanları, firmanız için doğru ve uygun çözümlerin
belirlenmesi ve geliştirilmesinde size destek verirler.
Böylece TurSEFF finansmanını sorunsuz ve zahmetsiz
bir şekilde kullanmış olursunuz.
Bu teknik danışmanlık desteği firmanıza tamamen
ücretsiz olarak sunulur.

Kimler TurSEFF çatı tipi
güneş enerjisi finansmanına
başvurabilir?
∙ Çatı tipi GES yatırımı yapmak isteyen endüstriyel
ve/veya ticari işletmeler*
∙ Çatı tipi GES yatırımı yapmak isteyen Belediyeler ve
diğer kamu kurumları
∙ Projesi için Enerji Performans Sözleşmesi imzalayan
büyük ölçekli işletmeler
* AB KOBİ tanımına uygun olmalıdır. Tam zamanlı çalışan sayısı 250’nin
altında olan ve maksimum cirosu 50 milyon €’yu, veya toplam yıllık
bilançosu 43 milyon €’yu aşmayan firmalar

www.turseff.org

Örnek Uygulama

1993 yılında Kahramanmaraş’ta kurulan, 55.000 kg/gün
iplik kapasiteli üretim hacmiyle Open-End ve Ring
Kompakt %100 pamuk ipliği üretimi de yapmakta olan
firma, TurSEFF kapsamında çatı tipi GES yatırımı
yapmaya karar verdi ve fabrikasının çatısına 2 MW
gücünde güneş enerjisi santrali kurarak ürettiği ihtiyaç
fazlası elektriği şebekeye vermeye başladı.
Yeni mahsuplaşma yönetmeliği sayesinde artık
ihtiyaç fazlası elektriğin tümü için değil, sadece ay
sonunda şebekeye verilen net miktar için dağıtım bedeli
ödenecek olması projelerin geri dönüş sürelerini
kısaltacaktır.
•Elektrik üretimi: Yılda 2,77 GWh
•CO2eş emisyon azalımı: Yılda 1.529 tCO2eş

Yatırım miktarı
1.792.570 €

İç verim oranı
% 16,9

Yatırımın geri dönüş süresi 6 yıl

Çatı tipi Güneş Enerjisi
Sistemleri’nin faydaları

Çatı tipi
Güneş Enerjisi
yatırımları için
TurSEFF finansmanı

Çatı tipi GES yatırımları işletmenizin enerji ihtiyacı
için ekonomik ve sürdürülebilir bir çözümdür.
İşletmenizin enerji giderleri azalır.
Güneş enerjisi sayesinde enerji tedarik güvenliğiniz
artar.
Çatı tipi Güneş Enerjisi Sistemleri karbon nötrdür, bu
da enerji tüketiminizden kaynaklanan çevresel
zararları azaltır.
Çatı tipi Güneş Enerjisi Sistemleri her geçen gün
daha verimli ve güvenilir hale gelmektedir.

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı
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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.

Geliştiren

Destekleyen

Mahsuplaşma nedir?
Yeni düzenleme ile aylık bazda mahsuplaşma
imkanı artık Türkiye’de de uygulanabiliyor.

Mahsuplaşma sayesinde gündüz üreteceğiniz fazla
elektrik şebekede depolanır ve akşam ihtiyacınız
olduğunda kullanmanız için geri verilir. Böylece
hem ilk yatırım maliyetleri hem de bakım ve onarım
giderleri ciddi oranda azalır.

Sistemlerde kullanılan çift yönlü elektrik sayaçları
ile hem üretim hem de tüketim ölçülür ve ay
sonunda aralarındaki farka göre net elektrik
miktarı hesaplanarak mahsuplaşma yapılır. Bu
mekanizma ile işletmenizin çatısında üreteceğiniz
ihtiyaç fazlası elektriği şebekeye 10 yıl süreyle
kendi elektrik tarife grubunuz üzerinden
satabilirsiniz.

Mahsuplaşma sistemi, çevre ve doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olan alternatif enerji
üretimi için tüketicileri aktif bir rol oynamaya
teşvik ediyor.
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İşletmeniz için tam zamanı!
Çatınıza kuracağınız Güneş Enerjisi Sistemi (GES)
ile işletmenizin enerji giderlerini düşürüp, rekabet
gücünü artırabilirsiniz. Yürürlüğe giren
mahsuplaşma sistemi ile bu fırsattan
faydalanmanın şimdi tam zamanı!
TurSEFF’in anlaşmalı banka ve leasing kurumları,
işletmenizde kuracağınız çatı tipi güneş enerji
sistemi için size çok avantajlı bir leasing veya kredi
seçeneği sunabilir. Üstelik bu finansman ile
birlikte firmanıza kapsamlı bir teknik danışmanlık
hizmeti de ücretsiz olarak sunulur!
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