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Sanayici Nihat Güçlü, 7 ay çalıştığı Afşin 
Elbistan kömür santralinin çevreye ve insanlara 
verdiği zararı gördükten sonra, proje ekibi ile 
Türkiye'nin ilk yüzde yüz yerli kükürt dioksit, 
azot oksitler ile karbon monoksit / karbon 
dioksit gazlarını azaltan 'Baca Gazı Arıtma 
Filtresi'ni üretti. Kükürt dioksit gazının yüzde 98, 
azot oksit gazının yüzde 70 ve karbon monoksit 
/ karbon dioksit gazlarının yüzde 70 oranında 
salınımını engelleyen ilk cihazı geliştirdiklerini 
söyleyen Nihat Güçlü, sistemin prototip 
üretimini yaptıklarını ve patent aldıklarını 

Çevreci Filtreyle Baca Gazından Gübre Üretilecek

belirtti. Filtre üretiminin dünyada belli başlı bazı 
ülkeler tarafından geliştirildiğini dile getiren Güçlü, 
projenin Türkiye’deki santrallerde kullanılması 
için ise çalışmlarını sürdürdüklerini dile getirdi.

TEYDEB desteğiyle geliştirilen filtre sistemi 
hakkında bilgi veren proje yürütücü Selami 
Bekmezci, projelerinin Türkiye’de bu alanda 
yapılan ilk çalışma olduğunu belirtti. Bekmezci,  
“Biz projeyle havayı kirleten maddeleri tek ünitede 
yeni ve yerli bir sistemle, atık bırakmadan 
arıtmayı hedefledik. Bizim için çevrenin korunması 
önemli bir konuydu. Mevcut sistemlerde her gün 
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TÜBİTAK destekli projeyle zararlı gazların çevreye yayılmasını engelleyen filtre 

geliştirildi. Gazları tutarak doğaya salınmasını engelleyen sistem gazı işleyerek 

gübre haline getiriyor.

binlerce ton baca gazı arıtım atığının alçı taşı 
balçığı halinde atık depolama alanına 
nakledilmesi ile yüzlerce hektar arazi kullanılmaz 
hale geliyor. Biz sistemle arıtım maliyetlerini 
düşürdük ve arıtılan maddelerden de katma 
değere sahip ürün elde ettik. Sistemle doğaya 
salınan karbon oksit gazlarının 2050 yılı AB 
kriterlerinin tamamı tutuluyor. Beş yüzün üzerinde 
yaptığımız testlerde bu oranı yüzde 94-96 
seviyelerinde tuttuğumuzu kanıtladık” dedi.

"Türkiye'de Maliyetler Onda Birine 
Düşecek"

Filtre sisteminin uygulanmasına yönelik bilgi de 
veren Bekmezci,  “Ortalama 100-150 milyon 
dolara yapılan bir arıtma sisteminin maliyetinin 
geri kazanılması eski yöntemlerde mümkün 
değil.  Ancak bu sistemle yatırım maliyetleri de 
sistemlerin kapasitesine göre geri kazanılabilecek. 
Oluşan baca gazı, ıslak yıkama kulesinde 
mineralli kimyasalımız ile yıkamaya tabi tutuluyor. 
Reaksiyon sonucu oluşan arıtım atığı sistemin 
alt kısmından sıvı gübre olarak alınıyor. Baca 
sistemini  yanan kömüre ve çıkan gaza göre 
yaptık. Cihazda püskürtme ve skada sistemlerini 
de kullandık" dedi.

Arıtılan Gazlardan Gübre Üretiliyor

Türkiye’de kullanılan mevcut arıtma sistemlerinde 
binlerce ton baca gazı arıtım atığının oluştuğunu 
dile getiren Bekmezci, TEYDEB desteğiyle 
geliştirdikleri sistemle, baca gazı atığının gübreye 
dönüştürüldüğünü dile getirdi. Bekmezci, kendi 
yaptıkları testlerde gübrenin bitkiler için oldukça 
faydalı olduğunu tespit ettiklerini ancak bilimsel 
sonuçlar alabilmek için Tarım, Gıda ve 
Hayvancılık Bakanlığı ile de TAGEM Projesi 
başlattıklarını ifade etti.

Projenin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar 
hakkında ise proje Koordinatörü Halil Kazaz bilgi 
verdi. Kazaz, en büyük amaçlarının sistemi Türkiye’de 
endüstriyel alanda kullanmak olduğunu söyledi. 
Kazaz, “Filtre sistemini Türkiye’de kamu ve özel 
sektörde ihtiyaç duyulan alanlarda kullanmak 
istiyoruz. Böylece hem çevreyi korumak hem de 
mevcut sistemler için harcanan çok yüksek 
meblağları engellemek istiyoruz. Sistemi kömür 
ve petrol kullanan başta termik santraller olmak 
üzere asfalt üretim tesisleri, toplu konut ısıtma 
sistemleri, gemiler, demir-çelik sektörü gibi pek 
çok alanda kullanabiliriz. Kullanacağımız 
yerlerden elde edilecek gübre ile de tarımda 
rekabetin daha iyi şartlarda oluşması sağlanmış 
olacak. Bu sistem ile termik santraller hakkındaki 
olumsuz tepkiler de azalmış olacak” dedi.

Kaynak: www.tubitak.com.tr 
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binlerce ton baca gazı arıtım atığının alçı taşı 
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Her biri yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve 3 
metre genişliğinde 300 bin adet bilgisayar 
kontrollü aynayı güneş ışınlarına odaklanacak 
şekilde kontrol etmeyi başardığınızda ortaya 
dünyanın en büyük güneş enerji tesisi çıkıyor.

Amerika’da California – Nevada sınırına 
kurulan Ivanpah Solar Electric Generating 
Sytem adlı tesis, California eyaletinin enerji 
ihtiyacını karşılamak üzere 392 megavat kapasitesi 
ile tam 140 bin hanenin elektrik tüketimine 
yetebilecek üretim gerçekleştirebiliyor. Yılda 
400 bin metrik tona denk karbondioksit salınımını 
önleyen tesisin çevreye katkısı 72 bin aracın 
trafikten çekilmesi ile eşdeğer seviyede.

Yaklaşık 13 bin metrekare alanda kurulu 
tesisin ortakları NRG Energy, BrightSource 
Energy ve Google. Tesisin ortakları arasında 
elbette en çok dikkatimizi çeken, dev teknoloji 
şirketi Google oldu. Google’ın daha çevreci 

Dünyanın En Büyük Güneş Enerjili Elektrik 
Santrali
ABD'de dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali devreye girdi.

enerji üretimine yönelik tek projesi bu değil. 
Firma bu alana ciddi bir kaynak aktarımı 
yapıyor. Google geçtiğimiz aylarda 
Finlandiya’daki veri merkezinin enerji 
ihtiyacını karşılamak için rüzgar türbinlerinden 
faydalanacağını duyurmuştu.

2,2 milyar dolarlık yatırım ile gerçekleştirilen 
projenin çalışmaları 2010 yılının ekim ayında 
başlamıştı. Tesis, çevreci enerji üretiminin 
yanı sıra bölgede yıllık yaklaşık 650 milyon 
dolarlık da istihdam yaratıyor. Proje, özellikle 
Türkiye gibi sürekli olarak gelişmiş ülkelerin 
enerji ihtiyaçlarını karşılama modellerini 
kendisine örnek almaya çalışan gelişmekte 
olan ülkelerin, üretebileceği “yeniliçi ve çevreci” 
çözümlere de ciddi bir örnek teşkil ediyor.

Kaynak: Log Dergisi



Sanayiden, kamuya, küçük işletmelerden organize 
sanayi bölgelerine kadar pek çok sektörde, 
enerji verimliliği alanında danışmanlık hizmeti 
veren Enervis, mükemmeliyetçi hizmet 
anlayışını ISO Sertifikasıyla taçlandırdı. 

Bağımsız denetim firması BSI (British Standards 
Institution) tarafından yapılan denetimlerden 
başarıyla geçen Enervis, enerji verimliliği 
alanındaki faaliyetlerini uluslararası bir 
standart olan ISO 50001 gerekliliklerini 
sağladığını ortaya koyarak, Enerji Yönetim 
Sistemi sertifikasını almaya hak kazandı. 

Enervis, kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, 
enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim 
sisteminin performansını değerlendirerek 
iyileştirmelerin sağlanması esasına dayanan ISO 
50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasını alan 
ilk danışmanlık şirketi oldu. 

Kaynakların etkin kullanımı, çevrenin korunması, 
maliyetin düşürülmesi ve enerji performansının 
geliştirilmesi gibi alanlarda katkı sağlamak 
amacıyla verilen sertifika, Enervis’in yetkinliğinin 
bir kanıtı olacak.

Aldıkları ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
belgesiyle, enerji verimliliği alanında hizmet 
veren tüm şirketlere örnek olduklarının altını 
çizen Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu; 
“Türkiye’de bu belgeyi alan ilk enerji verimliliği 
danışmanlık şirketi olarak, sahip olduğumuz 
bilgi birikimi ve tecrübeyi paylaşmak bizim için 
oldukça önemli. Hali hazırda müşterilerimize 
sunduğumuz enerji verimliliği danışmanlık 
faaliyetlerimizi kendi bünyemizde de uygulayarak 
tüm şirketlere örnek olmak istedik” diye konuştu. 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, Sektörde İlk 
Kez Enervis’e Verildi
EWE Turkey Holding’in grup şirketlerinden biri olan ve yaklaşık 2 yıldır enerji 
verimliliği alanında danışmanlık hizmeti veren Enervis, ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi belgesini alan ilk Enerji Verimliliği Danışmanlığı şirketi oldu.
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Enerji Yönetim Takımı sahaya iniyor

Titiz çalışmalarının sürdürülebilir olması ve 
verimliliği daha da artırmak için çalışan Enervis, 
ayrıca kendi bünyesinde bir de Enerji Yönetim 
Takımı oluşturdu. Takım, enerji tüketimlerinin 
düzenli takip edilmesi, tüketimi daha azaltmak 
için yeni ve özgün projeler uygulanması ve tüm 
bu faaliyetlerin periyodik olarak raporlanmasını 
sağlayacak. 

Kipoğlu, “Yönetim sistemleri kurulumu konusunda 
EWE Almanya’dan uzmanlarla birlikte çalışıyoruz. 
Türk ve Almanlar uzmanlardan oluşan güçlü bir 
kadromuz var. Enerji verimliliğini sürdürülebilir 
kılmak için müşterilerimize ISO 50001 Enerji 
Yönetim Sistemini öneriyoruz. Ayrıca, bu yıldan 
itibaren hibe desteği ve bir takım teşviklerden 
yararlanmak için bu belgenin sahibi olmanın 
yasal zorunluluk haline geldiğini de hatırlatmak 
istiyoruz” dedi. 



Isı Yalıtımı Binada Nerelerde Uygulanır?
Isı Yalıtımı; 
• Binaların çatı ve duvarlarına
• Toprak temaslı mahallere
• Katları ayıran döşemelere
• Tesisat boruları ve havalandırma kanallarına
• Garaj, depo gibi ısıtılmayan bölümlere bakan  
 duvarlara yapılır

Isı Yalıtımı Malzemeleri
• Camyünü
• Taşyünü
• Poliüretan
• Isı Yalıtım Sıvaları
• Fenol Köpüğü
• Ahşap Lifli Levhalar  

Isı Yalıtımı Sisteminin Faydaları
• Binadan dışarıya ısı kaybını azaltarak enerji  
 tasarrufu sağlar 
•  İç yüzeylerde terleme sonucu yüzeylerin   
 kabarmasını ve küf oluşumunu engelleyerek  
 ortamın hava kalitesini artırır
•  Yazın soğutma giderlerini azaltır
•  Bina içinde ısı dengesinin oluşmasını   
 sağlayarak yaşanan mekanda ki hava   
 kalitesini artırır

İyi yapılmış bir ısı yalıtımı ile binalarda ısınma 
ve soğutmadan kaynaklanan enerji giderleri 
%50 oranında indirilebilir.
Isı yalıtımı sistemleri binalarda enerji verimliliği için uygulanması gereken en önemli 
çözümlerden bir tanesidir. Isıtıcı ve soğutucular ile sağlanan konforun minimum enerji 
tüketimi ile sabit kalmasını sağlayan sistemler ısı yalıtımı sistemleridir. İnsanoğlunun 
konforlu bir hayat sürdürebilmesi için yaşadığı ortamın sıcaklığının 22- 240C, ortamda 
bulunan bağıl nemin ise %50 civarında olması gerekmektedir.

•  Yapının onarım masraflarını azalttığı için   
 ömrünün uzamasını sağlar
•  Harcanan enerji miktarını azaltarak binanızın  
 karbondioksit salınımını azaltır
Isı yalıtımı daha az enerji tüketerek ısınma ve 
soğutma ihtiyaçlarının karşılanmasının ön 
koşuludur. İyi bir ısı yalıtımı ile enerji 
giderlerinizi azaltmanız mümkündür.
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve 
tekstil üretimi yapan bir fabrikanın Yönetim 
Kurulu Başkanlığını yapan Ahmet Hasyüncü, 
yaptığı açıklamada, sanayicinin en büyük 
giderleri arasında hammaddeden sonra 
elektrik tüketimi geldiğini belirterek, enerji 
giderlerini ve dolayısıyla maliyetleri düşürebilmek 
için çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Hasyüncü, fabrikalara veya her bir aboneye 1 
megavatlık lisanssız güneş enerjisi sistemi 
kurma izninin verilmesiyle birlikte sanayicilerin 
güneş enerjisi santrallerine yöneldiğini bildirdi.

Şirket olarak kendilerinin de bu doğrultuda 
araştırma yaptıklarını ve 1 megavatlık 

Kayserili Sanayiciler 

Güneş Enerjisine Yöneliyor
Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi ve Türkiye’nin enerji 

konusunda dışa bağımlılığının azaltılabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

tarafından fabrikalara bir megavatlık güneş enerjisi santrali kurma izni verilmesiyle 

birlikte sanayiciler tesislerinin çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirmeye başladı.

Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santralini 
fabrikaya kurduklarını ifade eden Hasyüncü, 
şöyle konuştu:

“Üretim yaptığımız fabrikanın çatısına 4 bin 
600 panelden oluşan 1 megavatlık güneş 
enerjisi santrali kurduk. Elektrik ihtiyacımızın 
yüzde 10’unu santralden karşılayacağız. Şu 
anda Türkiye genelinde bir fabrikada kurulu en 
büyük santral bize ait. Birçok fabrikada 
250-300 vatlık santral kurulu. Santrali 
geçtiğimiz hafta devreye soktuk. Bakanlık 
yetkililerinin yapacağı inceleme sonrasında 
fabrikada üretilen elektriği kullanmaya 
başlayacağız.”
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Kış döneminde günde yaklaşık 4 bin kilovat 
saat, yazın ise 6 bin kilovat saat elektrik 
üretilebileceğini kaydeden Hasyüncü, bir yıl 
sonunda ise toplamda 1 milyon 600 bin kilovat 
elektrik üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bir megavatlık santralin maliyetinin 850 bin 
avro olduğunu ve sistemin 6-7 yıl gibi bir 
sürede kendisini amorti edeceğini belirten 
Hasyüncü, şunları söyledi:

“Panellerin yaklaşık 30 yıl ömrü var. Biz 
çalıştığımız firmadan 20 yıl garanti aldık. 
Eskiden 1 megavatlık santralin maliyeti 2,5-3 
milyon avroyu buluyordu ve bu alana yatırım 
yapmak cazip değildi. Günümüzde ise 
geçmişteki rakamların yüzde 25’ine santral 
kurulabiliyor. Bu da enerji maliyetlerini düşürmenin 
yollarını arayan sanayicinin işine geliyor.”

Almanya’da güneşten yılda 900-950 saat elektrik 
üretilebiliyor olmasına rağmen evlerin, işyerlerinin 
çatısının güneş enerjisi panelleriyle dolu olduğuna 
dikkati çeken Hasyüncü, şöyle devam etti:

“Türkiye güneş ışığını en fazla alan ülkelerden 
birisi. Kayseri ise batı ve kuzey bölgelerine göre 
ülke içinde en fazla güneş enerjisinden 
faydalanılabilen bölge. Yılda 1350-1400 saat 
elektrik üretilebiliyor. Bu avantajı da 
kullanarak santralimizi kurduk. Şimdilerde 
OSB’deki birçok sanayici kendi fabrikalarına 
kurmak için bizimle görüşüyor. Biz öncülük 
yaptık, devamı geliyor. Sanayiciye güneş 
doğdu diyebiliriz. Çünkü santral maliyetleri 
düştü, yer sıkıntısı yok. OSB’deki fabrika 
çatılarının tamamına yakını güneş enerjisi 
panellerini döşemek için müsait. Bu sayede 
çatılarda değerlenmiş hem ülke ekonomisine, 
hem sanayiciye katkı sağlamış olacak.”

Öte yandan OSB’nin sokak aydınlatmaları, 
idari bina, arıtma tesisi ve su pompalarında 

kullanılan 6 megavatlık elektrik ihtiyacının 
giderilebilmesi için de bölgeye güneş enerjisi 
santrali kuracaklarını belirten Hasyüncü, bu 
konuyla ilgili izin alma çalışmalarının devam 
ettiğini, santral kurulduktan sonra 
sanayicilerin belirtilen kalemlerde elektrik 
giderinin olmayacağını vurguladı.

Fabrikanın İşletme Müdürü Mehmet Tuncer 
de yönetmelik değişikliğinin ardından 3 ay 
gibi kısa bir sürede 4 bin 600 panelden oluşan 
1 megavatlık güneş enerjisi santralini 
kurduklarını söyledi.

Bakanlık yetkilileri tarafından inceleme 
yapılmadığı için üretilen elektriğin ücretsiz 
olarak ulusal şebekeye verildiğini kaydeden 
Tuncer, önümüzdeki günlerde enerjiyi 
fabrikada kullanmaya başlayacaklarını söyledi.

Tuncer, Alman firması ile yaptıkları 20 yıllık 
garanti anlaşması kapsamında olası arızalar 
nedeniyle yaşanacak elektrik üretim kaybının 
da firma tarafından karşılanacağını sözlerine ekledi.

http://enerjienstitusu.com/2014/02/14/kayse
rili-sanayiciler-gunes-enerjisine-yoneliyor/
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