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Geleceği beraber 
şekillendirelim.

EFB Danışmanlık ve 
Yatırım Hizmetleri



KURUMSAL

EFB Danışmalık & Yatırım, Alman altyapısı
ile genç ve dinamik bir hizmet şirketidir.

Türkiye de 6800 den fazla Alman dili konuşulan 
şirketler faaliyet göstermektedir. Hedefimiz, 

Türkiye ile Almanya arasındaki Ticaret hacmini 
arttırmak, Yatırım, Yenilenebilir enerji, Üretim, 
Malzeme tedariği, Yeni Teknoloji alanlarında 

fırsatları araştırarak sizler için değerlendirerek 
Hukuksal ve Vergisel alanda yön gösteriyor ve 

sizlere yeni yatırım imkanları sunuyoruz.

Tüm bu işlemler için alanlarında uzman 
Mühendislik, Enerji, Avukatlık, Vergi, Uluslar 

arası Muhasebe ve Finansal konularda yetkin 
kadrolarla çalışmaktayız. Böylece Türkiye deki iş 

ilişkilerinizde şeffaflık, güvenilir ve temeli sağlam 
bir şekilde ticaretinizi destekliyoruz. Ayrıca 

müzakerelerinizde, malzeme tedariklerinizde, 
proje yönetimlerinizde ve yatırımlarınızda

3.göz kontrolü sağlayarak çıkarlarınızı
korumak adına sizlere eşlik ediyoruz.



Danışmanlık EFB Danışmanlık
Yatırım Hizmetleri

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 

and typesetting industry. Lorem Ipsum has been 

the industry’s standard dummy text ever the 

company profile.

Doğru ve profesyonel danışmalığın gereği, Uzman ve yetkin ekiplerle beraber, tüm 
projeyi kapsayacak şekilde proje hakkında en detaylı bilgileri, analizleri ve süreçleri 

Detaylı rapor halinde bir arada toplamak ve danışanına sunmaktır.

Önceliğimiz, müşterimizin tüm sorularını gerçekçi ve teknik manada cevaplanması, 
tüm olasılıkları göz önünde bulundurması ve sürecin doğru ve sağlıklı 
planlanmasıdır.

Enerji Analiz Yenilenebilir
Enerji Sistemleri

Enerji
Optimizasyon

Yatırım Analiz Üretim Analiz Ticari Hukuk 

Proje Fizibilite



Ortaklık “güç” tür.
Güç EFB Danışmanlık ve Yatırım Hizmetleri’dir.

Süreç Yönetimi
ve Uygulama 

EFB Danışmanlık
Yatırım Hizmetleri

Deneyimli ve uzman ekiplerimizle birlikte tüm projeleri, planlanan süre içerisinde 
gerçekleştirilir.
Süreç önceden belirtilir ve adım adım uygulanır.

Uygulama esnasında tüm uygulama kalemleri en detaylı biçimdi kaydedilir ve 
geriye dönük takibi sağlanır.

Danışanlarımız tüm süreçte ve uygulamada aktif bir şekilde projeye dahil edilirler.

Proje analiz Maliyet ve Ödeme 
Planı

Sözleşme Planı 
(Hukuk)

Süreç Planı Yasal Süreç Planı 
(izinler)

Uygulama Planı 
(Takvim)

Tedarik Planı Proje 
Dokümantasyon



Farklılığımız; Şeffaf, Planlı ve Güvenirlik.
Danışanlarımız bu farkı bilerek bize projelerini emanet eder.

Hizmetlerimizi bu doğrultuda gerçekleştirebilmemiz için; uzman, tecrübeli, yetkin, 
süreklilik ve ön görüşlü geniş kapsamlı ekiplerle çalışmaktayız.

Detaylar bizim için olmazsa olmazımızdır. 

Enerji Mühendislik Ofisleri  (Yerli & Yapancı //EU)
Mimarlık Ofisleri   (Yerli & Yapancı //EU)
Finans Uzmanları   (Yerli & Yapancı //EU)
Hukuk Ofisleri    (Yerli & Yapancı //EU)
Üniversiteler (ARGE)  (Yerli & Yapancı //EU)

Çözüm Ortaklarımız EFB Danışmanlık
Yatırım Hizmetleri

Global Network for your Business!



Geleneksel teknolojiler, pahalı ve sürekli maliyet artışını beraberinde getiren bir ısı 
sistemidir.

Mobil ısı transferi; pahalı boru sistemlerini döşemek zorunda kalmadan başka 
yerlerdeki teknik atık ısısını (örneğin biyogaz tesisleri, atık yakma, atık su arıtma 
tesisleri, herhangi bir yanma ısısı, vb. gibi) kullanabilmek ve hızlı bir şekilde teknik bir 
çözüm sunabilmek için yeni bir teknolojidir.

Geleceğin Isı Sistemleri EFB Danışmanlık
Yatırım Hizmetleri

Isı depolama nedir?

Süreklilik nedeniyle 
oluşan ısı kullanımdan 
ısı fazlalığı, atik olarak 

görülmektedir.
(Biyogaz tesisleri, atık 
yakma, atık su arıtma 
tesisleri, herhangi bir 

yanma ısısı)

Atik ısı Chart Mobil ISI 
Depolama Sistemi ’ile 
istenilen yapıları ısıtma 

işlemine nakledilir.
(Standart ısı depolama 
gücü 1 MW / ortalama 

isi °58C – °84C)

İstenilen yapılarda 
depolanan ısı, yapının 
ısıtmasına kullanılır.

 (Kamu binaları, 
Okullar, Spor tesisleri, 
Ofis binaları, Siteler, 
Kompleks yapılar) 



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 

and typesetting industry. Lorem Ipsum has been 

the industry’s standard dummy text ever the 

company profile.

Isı depolama teknolojisi, basit bir fikir olarak algılana bilinir.
Sürekli ve yüksek seviyede kullanılan ısıyı, depolayıp istenilen yerde kullanılmasıdır.  

Soru: Isı nasıl uzun süreli depolanır ve mobil hale getirilir?
Bu teknoloji bu sorunun cevabını vermektedir. yüksek oranda kullanılan enerji, yakıt 
sistemleri Havaya attıkları ısıyı Chart Mobil depolama sistemiyle uzun süreli depolama 
imkanına sahiptir. 
Aynı zamanda mevcut yapının altyapısına entegre edilmesi ve kullanımını sağlamaktadır. 

Teknik Özellikler EFB Danışmanlık
Yatırım Hizmetleri



Mevcut ve sürekli olan ısı kaynakları ve bundan oluşan ısı atığı değerlendirmede, 
ekonomik, sosyal ve doğal tasarruf avantajları sağlamaktadır. 

Uygulama Alanları EFB Danışmanlık
Yatırım Hizmetleri

Isı Üretici
-Atık yakıt merkezleri
-Asfalt üretim merkezi
-Termik santralleri
-Biyogaz santralleri 
-Sanayi üretim merkezi

Isı Depolama
Gücü (°C)

Depolama kapasitesi 
Yerel =  75 kW/h
Mobil = 1 – 2 MW

Chart Mobil ISI 
Depolama Sistemi
-Yüksek depolama 
kapasitesi
-Düzenli ısı aktarımı

Isı Tüketici
-Yerel yönetim binaları
-Hastaneler
-Ofis bnaları
-Isı merkezleri
-Yerleşim yerleri (site) 
-Spor tesisleri
-Kompleks yapılar

-22°/ 44°/ 50°/ 58°/ 84° C

Avantajlar 

Ekonomik 
-Fosil yakıtlardan 
muafiyet
-Sabit ve uzun vadeli 
fiyat ön görürlüğü
-Döviz kur 
hareketliliğinden 
bağımsızlık
-Düşük maliyetli yatırım

Sosyal
-Toplumsal güvenirlik
-Geleceğe yönelik 
yatırım (teknoloji)
-Çevre dostu yatırım
-Öncü ve öngörülü 
yatırım

Çevre Dostu 
-CO2 emisyon düşüşü
-Tesis yapı Tasarrufu
-Sanayi yapıların 
toplumsal ihtiyaçlar için 
kullanımı 
-Enerji ulaşım hatların 
azaltılması 



EFB Danışmalık & Yatırım, daima geleceğe yönelik yatırımlar önermektedir. Yerel 
yönetimler uzun vadeli şehir planlaması yapmaktadır ve biz bu konuda yeni 
teknolojilerle destek vermekteyiz.
Teknik olarak işlevsel, tüm olasılıklara hazırlıklı ve inovasyon çözümler sunmaktayız.

Yerel Yönetimler EFB Danışmanlık
Yatırım Hizmetleri

Yenilenebilir 
Enerji Sistemleri

Elektrikli Araç 
Şarj istasyonları

Yağmursuyu 
Kullanım Sistemleri

Şehir Enerji 
Optimizasyon 



Yenilenebilir enerji sitemleri günümüz modern şehirlerde yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. 

Türkiye bu konuda henüz yeni olsa da 19-2014 arası kurulan lisanslı / lisansız Güneş 
santralleri yaklaşık 6 GW ulaşmıştır.

Rüzgar enerjisi bir adım ilerde olmasına rağmen süreçler genelde daha ağır 
işlemektedir. 

Kimler Güneş enerjisini kullanabilir?

Günümüzde mevcut mevzuata göre elektrik abonesi olan her şahıs, 
şirket, kurum ve kuruluşlar güneş enerjisi sistemi kurdurabilir ve 
sistemini çalıştırarak faydalanabilir.

Doğru projelendirmeyle bu sistemler günlük elektrik tüketimini karşılayacak kadar 
elektrik üretimi gerçekleştirmektedir. 

Aynı zamanda Projeye uygun Sigorta modellemesiyle ve Bakım (O&M) prosesleriyle her 
daim kazanç sağlamaktadır.

GES Sistemleri EFB Danışmanlık
Yatırım Hizmetleri



Akıllı Bank EFB Danışmanlık
Yatırım Hizmetleri

-Resmi kurum bahçeleri
-Üniversite kampüsleri
-Afet toplanma merkezi
-Toplu konut alanları
-Avm alanları
-Toplu ulaşım alanları
-Hastane bahçeleri
-Park ve bahçeler
-Şehir meydanları
-Spor tesisleri
-Turistik yerler



Ortaklık “güç” tür.
Güç EFB Danışmanlık ve Yatırım Hizmetleri’dir.

Akıllı Bank EFB Danışmanlık
Yatırım Hizmetleri



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 

and typesetting industry. Lorem Ipsum has been 

the industry’s standard dummy text ever the 

company profile.

Elektrikli araçların sayısı her geçen gün artmakta. Türkiye'de de hızla artan sayısı ile Özel 
ve Tüzel kişilerin bu araçlara talebi artmaktadır. 

Geniş araç filosuna sahip Özel ve Tüzel kuruluşlara aynı zamanda önemli ölçüde yakıt 
ekonomisi sağlamasıyla önemli bir tasarruf aracı olmaktadır.       

Bunun yanında engelli vatandaşlarımıza çok büyük bir kolaylık ve  rahatlık sunmaktadır.

Elektrikli Araç
Şarj İstasyonları

EFB Danışmanlık
Yatırım Hizmetleri



Uygulama Alanları EFB Danışmanlık
Yatırım Hizmetleri

Yağmur suyu Arıtma ve Kullanım (Zysternen)
Doğa imkanlarını kullanmak ve en iyi şekilde faydalanmak insanın fıtratında vardır.
Yağmur suyunu doğru değerlendirmek, paha biçilmez bir fırsattır.
Özellikle şehir planlamasında park sulandırma maliyetini minimize etme imkanını 
sağlamaktadır. Doğru planlamada yapıların atık (WC) kullanımında su ve maliyet 
tasarrufu salmaktadır.

Kullanım Alanları
-Yapı atık sistemlerinde       -Sanayi / Üretim soğutma sistemlerinde       -Kurumlar (itfaiye)  
-Park alanlarını sulama       -Kurumlar (temizleme yol…)

İletim kanallarından yerüstü tankına ulaşan su sistemi.
Yerüstü tankından dağıtım & dış mekan sistemine ulaşan su sistemi.
Dağıtım tankından yapı içi kullanım alanlarına ulaşan sistem.
Arıtılışmı su sistemi.

Yaprak 
Filtresi

Dikey iletim 
kanallarından 

ilk dağıtıcı 
sistem

Yerüstü
Tankı

Pompalama
Sistemi

Kum
Filtresi

Devirdaim 
Sistemi

Dağıtım 
Tankı



Şehir Enerji Optimizasyon EFB Danışmanlık
Yatırım Hizmetleri

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 

and typesetting industry. Lorem Ipsum has been 

the industry’s standard dummy text ever the 

company profile.

Geleneksel enerji üretim ve tüketimi ihtiyaca göre sağlanmamaktadır.
Zamanımızın şehir planlamalarında optimize edilmiş üretim ve tüketim sistemleri 
geliştirilmektedir.

İhtiyaç bulunan yerde üretilmesi ve gerekli yerde tüketilmesi, ekonomik, sosyal ve 
çevre için günümüzde en optimal halidir.

Yenilenebilinir
Enerji Tasarruf 

-Yerinde üretim
-İhtiyaca göre tüketim
-Hat maliyeti azalması
-CO2 minimize edilmesi
-Şebekeden bağımsız
-Ekonomik



Ortaklık “güç” tür.
Güç EFB Danışmanlık ve Yatırım Hizmetleri’dir.

ICEM Systems EFB Danışmanlık
Yatırım Hizmetleri

Intelligent City Energy Management (ICEM) şehirlere yardım ediyor.

Belediyeler ve ilçeler, enerji tüketimi ve ortak binaların işletilmesinde de enerji 
maliyetleri azaltır.

Ayrıca işletme sırasındaki çevresel etkiler (CO2) belediye binaları minimize edilebilir.

-CO₂ emisyonlarını azaltarak iklim koruma için, yerel yönetimler örnek rol model 
sağlamaktadır.

-ICEM sistemi pratik ve mevcut imkanları, optime edilmiş enerji yönetim sistemidir. 
Toplum ve bireyler için ekonomik ve iklimi korumaya dayalı üretimi ve tüketimi 
sağlamaktadır.

-Yerel yönetim “enerji tüketim maliyetin düşürülmesi”
Isı, elektrik ve su maliyetlerinin 10%- 20% düşürülmesi, 
süreklilik sağlayan sistemdir. Maliyet istikrarı sağlanması. İstisnayı durumlarda 30% 
kadar sağlanabilmektedir. 

-Aktif, etkin, istikrarlı ve sürekli olarak yerel yönetim bütçe tasarrufu sağlanması.



EFB Çalışma Süreçleri 

01

02

03

DANIŞMANLIK 

UYGULAMA

PLANLAMA

-Genel Tespit
-Uygunluk Analiz
-Yasal Süreçler
-Proje Tasarımı
-Ön Fizibilite Analiz
-Ön Maliyet Analiz 
-Süreç Planlama 

-Yasal Süreçler 
-Komponent Tedariği
-Kurulum, Montaj
-Denetleme 
-Raporlama 
-Kısmi ve Genel Teslimat
-Devreye Alım ve Testler

-Proje Geliştirme 
-Detay Planlama
-Fizibilite Planı
-Maliyet Planı
-Süreç Planı
-Tedarik Planı
-Finans planı 



EFB Danışmalık ve Yatırım, tüm müşterilerine aynı 
kalitede ve güvenirlikte hizmet sunabilmesini, 
basit ve detaylı 3 aşamalı çalışma yöntemiyle 
sağlamaktadır.

EFB ÇALIŞMA SÜREÇLERI 



Tel
+90 (850) 557 82 79

Mail
info@efbinvestment.com

Adres
Koşuyolu Mah. Cenap Şahabettin Sok. No:90 
Kadıköy/İstanbul

2020


