
Teknoloji Seçim Aracı yaklaşımı

TurSEFF sürdürülebilir bir kalkınma 
için enerji verimliliği projelerine finansman

ve teknik destek sağlıyor.

TurSEFF kapsamında finanse edilmesini istediğiniz enerji 
verimliliği projeniz 250.000 €'nun altında ise hızlı ve pratik bir 
yaklaşım olan Teknoloji Seçim Aracını kullanabilirsiniz. 37 
ülke tarafından kullanılan global bir uygulama olan Teknoloji 
Seçim Aracının Türkiye’ye özgü olarak hazırlanan 
www.techselector.com/turkey-tr linkinde yer alan ürünler, 
TurSEFF teknik peformans kriterlerine uygunluk açısından ön 
onay almıştır ve TurSEFF anlaşmalı banka ve leasing 
kurumları tarafından 250.000 €’ya kadar finanse edilebilirler. 

SANAYİ VE TARIM
SEKTÖRÜ FİNANSMANI

HİZMET SEKTÖRÜ
FİNANSMANI

KAMU KURUMLARI
FİNANSMANI

YENİLENEBİLİR ENERJİ
FİNANSMANI

SATICI KREDİSİ ÜRETİCİ FİNANSMANI ESCO VE ESCO
MÜŞTERİLERİ FİNANSMANI
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Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

www.turseff.org

Sürdürülebilir Enerji Yatırımları için

ESCO Finansmanı

Enerji Verimliliği ve öz tüketim amaçlı yenilenebilir enerji 
yatırımlarının hayata geçirilmesinde önemli bir finansman 

modeli seçeneği sunuyor

Projenin Anlaşmalı 
Finansal Kuruma 

Sunulması

Anlaşmalı Finansal 
Kurumun Finansmanı

İnceleme Süreci

Proje 
Değerlendirilmesi

Finansmanın 
Onaylanması

ve Ödeme Yapılması

Projenin 
Uygulanması 

ve Doğrulanması

TurSEFF'e nasıl başvurulur?

Yasal Uyarı
Bu yayın Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) ve Avrupa Birliği’nin (AB) desteği ile üretilmiştir. Bu yayının 

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

ESCO

Geliştiren Destekleyen



Enerji tasarrufu
fırsatlarını 
belirler ve

değerlendirir

Mühendislik 
tasarımları ve 

spesifikasyonları 
geliştirir

Tasarımdan 
kuruluma ve 

izlemeye kadar 
projeyi yönetir

Personeli
 eğitir ve sürekli 
bakım hizmetleri 

sağlar

Projeye 
finansman 

sağlar

Tasarrufların 
tüm proje 

maliyetlerini 
karşılayacağının 
garantisini verir

TurSEFF ESCO Finansmanı 
Enerji hizmeti sağlayan firmalar (ESCO) ve müşterileri için geliştirilen ESCO Finansman çözümü, işletmelerin ESCO’lar 

tarafından tespit edilen, uygulanan ve finanse edilen enerji verimliliği ve öz tüketim amaçlı enerji üretimi yatırımlarını finanse 
etmek üzere tasarlanmıştır. Finansmanın nihai amacı ESCO’ların kendi müşterileri ile imzaladıkları 

“Enerji Performans Sözleşmesi” (EPS)     veya     “Enerji Tedarik Sözleşmesi” (ETS) 

aracılığıyla sürdürülebilir enerji projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamaktır.

ESCO nedir?
ESCO, enerji verimli ekipmanın temini, kurulumu ve bakımı dahil olmak üzere, bir son kullanıcının tesis veya tesislerinde enerji 

hizmetleri sağlayan, Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS) ile sözleşme boyunca enerji tasarrufunu garanti eden ve/veya 
projeyi finanse eden veya Enerji Tedarik Sözleşmeleri (ETS) ile sözleşme boyunca enerji tedarikini üstlenen bir işletmedir.

Bu özellikleriyle ESCO’lar, enerji verimliliği ve öz tüketim amaçlı yenilenebilir enerji yatırımlarının 
hayata geçirilmesinde dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.

ESCO’lar sürdürülebilir enerji projelerinin hayata geçirilmesinde önemli avantajlara sahiptir;



ESCO Süreci

Proje 
Belirleme

Ön 
Analizler

İhale Prosedürü
(Özellikle Kamu İhaleleri)

Garantili
Çalışma

Ölçümlerin
Kurulumu

Verilerin 
Doğrulanması 
İhale Dosyası

Veri 
Toplama 

Müzakereleri

Sözleşme 
İmzalanması

ESCO

EPC 
Kullanımına 

Karar 
Verme

Enerji 
Verimliliği 
Önlemleri 

Teklifi

Kurulumun 
Yönetimi

Ek 
Tedbirlerin 

Uygulanması

Enerji 
Tasarruflarının

Ölçümü ve 
Doğrulanması



Garantili EPS Modeli
• Finansman genellikle müşteri tarafından sağlanır
• ESCO sağlayacağı en düşük enerji tasarrufunu 
 garanti eder ve aksi durumda ceza ödemeyi kabul eder
• ESCO performans riskini taşır
• Müşteri finansman riskini taşıyacağından 
 kredibilitesi yüksek müşteriler tercih edilir
• Kapsamlı bir Ölçme ve Doğrulama talep edilir
• Büyük ölçekli işletmelerin projeleri için kullanılır

Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS) I

ESCO

Enerji Verimliliği
 Yatırımcısı
(Müşteri)

ESCO
Firması

Tasarruf 
garantisi verir, 

gerçekleşmezse
ceza öder  ESCO’ya proje 

boyunca hizmet 
ödemesi yapar

Geri dönüş 
garantisi 
verebilir.

TurSEFF Anlaşmalı
Banka veya 

Leasing Kurumu

Kredi/
Leasing

ESCO

I  - GARANTİLİ EPS MODELİ

Garanti edilen enerji tasarrufunun 
gerçekleştiğini doğrulamak için 

ölçme ve doğrulama hizmeti sunar

Yaygın olarak uygulanan iki türü 
“Garantili Tasarruf Modeli” ve 

“Paylaşımlı Tasarruf Modeli”dir

ESCO tam bir yeniden 
yapılandırma sunar

Kredi/
Leasing
geri 
ödeme

FİNANSAL KURULUŞ 



Enerji performans sözleşmelerinde;
• Enerji tedariki sözleşme kapsamında değildir ve başka bir tedarik şirketi tarafından sağlanır.
• Gerçekleştirilen projenin sahibi müşteri veya ESCO’dur.

Enerji Verimliliği 
Yatırımcısı
(Müşteri)

Performansa 
bağlı tasarruf 
paylaşımı

Ekipman,
enerji hizmeti, 

uygulama, 
izleme, bakım

ESCO

ESCO
Firması

Paylaşımlı EPS Modeli
• Finansman ESCO tarafından sağlanır
• Enerji tasarrufu ESCO ve Müşteri arasında 
 paylaşılır
• ESCO, hem performans hem de finansman riskini 
 taşır
• Ölçme ve Doğrulama talep edilir
• Genellikle finansal kaynaklara erişimde zorlanan 
 firmaların (KOBI’ler gibi) yatırımlarında kullanılır

Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS) II

ESCO

TurSEFF Anlaşmalı
Banka veya 

Leasing Kurumu

Kredi/Leasing 

II- PAYLAŞIMLI EPS MODELİ

Kredi/Leasing 
geri ödeme

FİNANSAL KURULUŞ 



Enerji Tedarik sözleşmelerinde;
• Enerji tesisi ESCO’nun mülkiyetindedir.
• Enerji tesisinin bakım, onarım ve çalıştırılması ESCO’ya aittir
• Müşteri sözleşme anlaşılan şekilde bir bedel öder.

Kazan

Isı Ölçer

Isı Ölçer

Güneş Enerjisi 
(Yenilenebilir Enerji) 
Tedarik Sözleşmesi 

Enerji Tedarik
Sözleşmesi

Enerji Tedarik Sözleşmeleri (ETS)

Enerji tedariki sorumluluğu ESCO’dadır. Böylece 
müşteri, enerji üretim sürecindeki teknik ve 
ekonomik tüm risklerden korunmuş olur.

Enerji tedariki için personel istihdam etmek 
yerine bu hizmeti ESCO’dan alır.

Müşteri, enerji bedelini sözleşmedeki 
koşullara göre öder.

Genellikle kazan dairesi gibi enerji 
üreten birimler üzerine odaklanır.  

Bu modelde enerji verimliliğinin yanı sıra 
işletmenin ihtiyaç duyduğu enerji (elektrik, gaz, 
buhar vs.) doğrudan ESCO tarafından uzun vadeli 
bir sözleşmeyle sağlanır.



Kimler Yararlanabilir?
ESCO ve ESCO Müşterileri için TurSEFF finansmanından, hem ESCO firması hem de son kullanıcı olan firma KOBİ şartı 
aranmaksızın faydalanabilir. ESCO anlaşması kamu kurumu veya özel bir kuruluş ile imzalanabilir.

TurSEFF ESCO Finansmanı ile finanse edilebilecek bazı yatırım örnekleri şunlardır; 

Bina yönetim kontrol 
ve izleme sistemleri 

(BMCS)

Atık ısı geri kazanım 
sistemlerinin 

kurulması

Kojenerasyon / 
trijenerasyon 

sistemleri

Enerji verimliliği 
yüksek motorların, 

pompaların ve fanların 
kullanılması

Aydınlatma 
sistemlerinin 

rehabilitasyonu

VSD 
uygulamaları

Isıtma, soğutma ve 
havalandırma sistemlerinin 

rehabilitasyonu

Öz tüketime dönük 
yenilenebilir enerji 

projeleri

Finanse Edilen Projeler



Vaka Analizi
ESCO - Enerji Verimliliği Vaka Çalışması:
Smarte Enerji Yönetim Sistemi ESCO Projesi
Şirket, CarrefourSA mağazalarında enerji yönetim sistemlerinin kurulması için TurSEFF finansmanına başvurdu. CarrefourSA ve 
Smarte, CarrefourSA'nın Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki 550 mağazası için 5 yıllık Enerji Performans Sözleşmesi imzaladı.
Önerilen enerji verimliliği, mağazalarda uygun şekilde yönetilen HVAC kullanımı sayesinde elektrik tüketiminin azaltılmasıyla elde 
edilmektedir. Amaç, herhangi bir finansal ve teknik risk almadan, mağazalarda azalan enerji tüketiminden faydalanan son kullanıcıya 
(CarrefourSA) paylaşımlı tasarruf ESCO modeli ile bir kazan-kazan çözümü sunmaktır. Proje, enerji tüketimini yılda %30 oranında 
azaltmayı hedeflemektedir. Bu projenin uygulanmasıyla, elektrikten elde edilen enerji tasarrufu, yıllık 1.357.166 € finansal tasarruf 
ve %15 CO2eş karbon azaltımı sağlayacaktır.

TurSEFF Finansmanı:
72.640 € (1. dilim)
33.861 € (2. dilim)

İç Verim Oranı: 
%171,8

Birincil Enerji Tasarrufu: 
5.216 TEP/yıl

Faydalanıcının İş Kolu: 
Sensör Teknolojileri ve Otomasyon

Yatırım Kategorisi: 
Danışman Destekli

Teknoloji: 
Enerji Yönetim Sistemi

CO2eq Emisyon Azaltımı: 
6.406 ton CO2eş

Enerji Tasarruf Oranı: 
%30

Basit Geri Ödeme Süresi: 
7 ay

Yatırım Tutarı: 
431.750 € (1. dilim)
350.000 € (2. dilim)



TurSEFF, yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarının finansmanı için 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilmiş bir 
finansman programıdır. 

TurSEFF teknik ekibi yatırımcıların sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği 
projelerini belirlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmakta ve TurSEFF 
kapsamında başarılı kredi veya leasing başvuruları hazırlamaları için 
mühendislik, finans, proje geliştirme, pazarlama gibi alanlarda teknik bilgi 
desteği sağlamaktadır. 

TurSEFF danışmanlık ekibi tarafından verilen teknik destek hizmeti tamamen 
ücretsizdir. Danışmanlık paketi Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından finanse edilmekte ve faydalanıcılara 
ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Proje Geliştirme 
Danışmanlığı 
• Potansiyel Yenilenebilir Enerji ve 
 Kaynak Verimliliği projelerinin 
 tespit edilmesinde yardım ve ön 
 teknik danışmanlık 
• Projelerin anlaşmalı finansman 
 kurumlarına kredi veya leasing 
 başvuru sürecinde finansal ve 
 teknik rehberlik 

TurSEFF proje 
finansmanında üst sınır 
5 milyon avrodur. 
Büyüklüğü 250.000 avronun altında olan 
projeler için, hızlı ve pratik bir yaklaşım 
olan Teknoloji Seçim Aracı 
geliştirilmiştir. 

TurSEFF, kamu ve özel sektör tarafından geliştirilen kaynak verimliliği ve 
sürdürülebilir enerji yatırımlarına finansman sağlar. 

Özel sektör firmalarında KOBİ şartı aranmaktadır. KOBİ tanımında AB tanımı baz 
alınır. Tam zamanlı çalışan sayısı en fazla 250, yıllık satış hacmi 50 milyon € veya 
bilanço aktif büyüklüğü 43 milyon € veya altında olmalıdır.

ESCO modeli ile proje geliştiren firmalarda KOBİ şartı aranmaz. 
TurSEFF uygunluk kriterleri için 
https://www.turseff.org/page/eligibility-criteria sayfasını ziyaret edebilir veya 
TurSEFF danışmanları ile iletişime geçebilirsiniz. info@turseff.org 

/turseff www.turseff.org

Teknoloji Seçim Aracı
37 ülke tarafından kullanılan global 
bir uygulama olan Teknoloji Seçim 
Aracının Türkiye'ye özgü olarak 
hazırlanan 
www.techselector.com/turkey-tr 
linkinde yer alan ürünler, TurSEFF 
teknik performans kriterlerine 
uygunluk açısından ön onay almıştır 
ve TurSEFF anlaşmalı banka ve 
leasing kurumları tarafından 
250.000 €’ya kadar finanse 
edilebilirler. 

TurSEFF’e kimler başvurabilir?

Projenin Anlaşmalı 
Finansal Kuruma 

Sunulması

Anlaşmalı Finansal 
Kurumun Finansmanı

İnceleme Süreci

Proje 
Değerlendirilmesi

Finansmanın 
Onaylanması

ve Ödeme Yapılması

Projenin 
Uygulanması 

ve Doğrulanması

TurSEFF'e nasıl başvurulur?

Yasal Uyarı
Bu yayın Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD), Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Avrupa 
Birliği’nin (AB) desteği ile üretilmiştir. Bu yayının içeriği tamamen STANTEC Mühendislik sorumluluğu altındadır. 

Bu yayın AB, Bakanlık ve EBRD’nin görüşlerini yansıtma amacı ile kullanılamaz.

TurSEFF Teknik Destekleri


