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Belediyeler için Çevreci Yatırım Tipleri ve TurSEFF Kapasite Geliştirme Çalışmaları
SU & ATIK SU

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

Proje türleri: Eski motorların ve pompaların yenilenmesi, su ve enerji
sensörleri ve sayaçları, sızdıran boru ve vanaların yenilenmesi, güneş
enerjisi ile beslenen motor ve pompalar (şebekeden bağımsız ‘off-grid’
uygulamalar), atık su çamurundan elektrik/ısı/alternatif yakıt projeleri,
atık su geri dönüşümü ve yeniden kullanım sistemleri

Proje türleri: Arazi tipi veya çatı tipi
Uygulama Alanları: Belediye binaları/arazileri, otoparklar, semt
pazar alanları
Ek faydalar: Güneş enerjisine yapılan her yatırım, alternatif enerji
kaynaklarının çeşitlendirilmesi sayesinde enerji arzının daha güvenli
hale gelmesini sağlar.

Ek faydalar: Su ve Atık su yatırımları su kaybı/sızdırma oranlarını
düşürerek su verimliliğine katkıda bulunur. Atık çamurundan enerji
üretmeye yapılan yatırımlarla hem alternatif bir enerji kaynağına
yatırım yapmış olursunuz, hem de her geçen gün birikerek çevresel bir
sorun haline gelen çamurun azaltılmasına bir katkıda bulunursunuz.

KAMU ARAÇLARI

ATIK YÖNETİMİ

Proje türleri: Toplu taşıma amacıyla kullanılan otobüsler, kamyonlar, çöp
kamyonları, çöp temizleme araçları, itfaiye araçları, ekskavatörler, traktörler ve
diğer özel araçlar

Proje türleri: Atıktan enerji (çöp gazı santrali,
biyogaz, yakma), çöp sahalarında/toplama
depolarında ve kaynakta geri dönüşüm tesisleri (geri
dönüşüm otomatı, kompost, vb.), entegre atık
yönetimi projeleri

Ek faydalar: Kamu araçlarına yönelik yapılacak çevreci yatırımlar, havadaki azot
ve karbon oksitleri gibi partiküllerin azaltılması
sayesinde daha temiz bir hava sağlar.

Ek faydalar: Atık yönetimine yapılan yatırımlar, metan
gazı emisyonunun azaltılmasını ve atık oluşumunun
azaltılmasını sağlayarak çevreye önemli ölçüde
katkıda bulunur.

DIŞ AYDINLATMA (BELEDİYELERİN SORUMLULUĞU ALTINDAKİ)

TurSEFF KAPASİTE
GELİŞTİRME
ÇALIŞMALARI

Proje türleri: Verimsiz ve çevreye olumsuz katkısı bulunan eski tip aydınlatma
sistemlerinin LED tipi aydınlatma sistemleri ile değiştirilmesi
Uygulama Alanları: Parklar, açık alanlar, tarihi anıtlar, müzeler, kapalı pazar
alanları, kültür merkezleri, spor merkezleri, konser alanları, vb.
Ek faydalar: Dış Aydınlatma sistemlerinin yeni ve enerji verimli LED
teknolojisi ile değiştirilmesi sayesinde hem aydınlatma kalitesi artar hem de
daha uzun ömürlü bir aydınlatma sistemine geçilmiş olur.

Teknik Eğitim (Yenilenebilir Enerji ve
Kaynak Verimliliği projeleri ve teknolojileri
üzerinde)
Finansal Eğitim (Ekonomik / finansal
analiz ve stratejiler, çeşitli Yenilenebilir
Enerji ve Kaynak Verimliliği projelerinin
önceliklendirilmesi, finansman
seçenekleri, vb.)

BELEDİYE BİNALARINDA
KAYNAK VERİMLİLİĞİ

Satın Alma (İhalenin teknik açılardan,
finansal yönlerden ve çevreci satın alma
teknikleri ile (vb.) güçlendirilmesi)

Proje türleri: Enerji Verimli iç aydınlatma ve ısıtma-havalandırma-klima (HVAC)
sistemleri, bina kabuğunun iyileştirilmesi (yalıtım, pencereler), bina yönetim
sistemleri, su sensörleri ve suyun yeniden kullanımını sağlayan yatırımlar,
kompost makineleri
Uygulama Alanları: Belediye binaları, kültür merkezleri, şehirlerarası otobüs
terminalleri, vb.
Ek faydalar: Binalarda yapılacak Kaynak Verimliliği yatırımları sayesinde
yaşam/çalışma alanlarındaki yaşam kalitesi önemli ölçüde artar.

BELEDİYE

Çalıştaylar (Birden çok belediyenin
katılımı ile çevreci şehir yatırımlarının,
stratejik eylem planlarının, finansman
planların ve benzeri konuların
görüşülmesi)
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TurSEFF Proje Finansmanı Süreci
Proje HAZIR ise
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Proje HAZIR DEĞİL ise

Proje Geliştirme Danışmanlığı

Projenin anlatılması (TurSEFF hakkında bilgi,
potansiyel Yenilenebilir Enerji ve Kaynak
Verimliliği projelerinin tespit edilmesinde yardım
ve ön teknik danışmanlık)
Proje Önceliklendirme (Çeşitli projelerin
ayrıntılı olarak tartışılması / analiz edilmesi,
öncelikli projelerin listelenmesi ve zaman
çizelgelerinin oluşturulmasında yardım)
Proje Hazırlığı (İyi bir fizibilite çalışmasında
nelerin ne şekilde olması gerektiğine dair,
alınması gereken yasal izinler hakkında ve kredi
başvuru süreci için rehberlik)

Proje Değerlendirmesi

Teknik Değerlendirme (Teknik fizibilite çalışmasının gözden
geçirilmesi, ekipmanların teknik özelliklerinin incelenmesi)
Yatırımın Geri Dönüşü Hesabı (Proje için yatırımın geri
dönüşünün hesaplaması, risk değerlendirmesi)
Satın Alma Değerlendirmesi (Satın alma prosedürlerinin
değerlendirilmesi ve satın alma mevzuatına uygunluk kontrolü)

Devam Eden Projelere Danışmanlık

İhale Danışmanlığı (İhalede performans garantisi hükümleri
ve ceza mekanizmaları kullanımı ile izleme ve doğrulama
süreçlerinin standardizasyonu ile ilgili öneriler)
Ekipmanlar için Teknik Danışmanlık (Asgari standartlarda
ekipman kullanımı için öneriler)

Anlaşmalı finansal kurum ile
kredi koşullarının neticelendirilmesi:

Projenin TurSEFF danışmanı tarafından değerlendirilmesi
ve onaylanmasından sonra süreç finansal kurum tarafından
sonuçlandırılır ve kredi onaylanır.

Projenin başarıyla hayata geçmesi:

Belediye projeyi yüksek kalite ve standartlar ile tamamlar,
belde/ilçe sakinleri ve diğer belediyeler için çevre dostu bir
rol modeli oluşturması
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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.
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