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2 Enervis’ten Haberler

Enervis Uzmanları, Prettl Group’un Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) 

desteğiyle organize ettiği Türk-Alman Hibrid Enerji Sempozyumunun 18 Martta 

Bursa’da ve 19 Martta ise Manisa’daki etkinliklerinde deneyimlerini paylaştı. 

Bursa ve Manisa’da düzenlenen seminerlerde, Prettl 
bünyesinde faaliyet gösteren Turbina, Refu 
Elektronik, Kirsch, Endress ve Avancis firmaları ve 
enerji verimliliği sektörünün önde gelen 
firmalarından Enervis temsilcileri de deneyimlerini 
paylaştılar. 

Enerji sektörünün her geçen gün önemini artırdığı bu 
dönemde yeni teknoloji ve çözümler de sektöre 
canlılık katmakta. Bireysel enerji depolama ve hibrid 
enerji sistemleri de bu gelişmelere güzel bir örnek 
teşkil etmektedir. Prettl Group yönetim kurulu üyesi 
Andreas Ehler, sunumunda Hibrid enerji sistemleri 
ile ilgili son teknolojik gelişmeler ve sistemin 
kullanılabilirliği hakkında bilgiler verdi. Refu 
Elektronik genel müdürü Armin Keinath, firmanın 
enerji depolama sistemleri ile ilgili sunum yaptı. 
Avancis GmbH’nın genel müdürü Angel Martinez ise 
yüksek verimli CIS/CIGS solar teknolojileri hakkında 
genel bilgiler vererek firmanın bu alanda ürettiği 
ürünleri tanıttı. Kojenerasyon ve özel şebeke 
tesisatlarında Almanya’nın önde gelen firmalarından 
biri olan Kirsch’in temsilcisi de firmanın ürettiği 
sistemler ve verimleri hakkında ilgi çekici bir sunum 
gerçekleştirdi. Öte yandan Enervis İş Geliştirme 
birim yöneticisi Emre İnciroğlu Bursa’da, Enerji & 
Karbon Yönetimi birim yöneticisi Sedat Vatandaş ise 
Manisa’da ülkemizin enerji verimliliği alanındaki son 
durumu ve atılması gereken adımlar hakkında 
sunum yaptılar. Sunumlarda aktarılan, etüt ve 
uygulama alanlarında gerçekleştirilmiş başarılı örnek 
projeler katılımcıların yoğun ilgisini çekti. 

Enervis, EWE AG’nin Almanya’da sanayide 
gerçekleştirmiş olduğu 1.300 uygulama projesiyle 

Sektöre Uzman Görüşü

sahip olduğu tecrübeden destek alarak geliştirmiş 
olduğu EnerVAY modeli ile; 

•Atık ısının geri kazanımı

•Basınçlı hava sistem iyileştirmeleri

•Atık su ısı geri kazanımı

•Elektrik motorları/ pompalar

•Verimli aydınlatma sistemleri & otomasyonu

•Kojenerasyon-trijenerasyon uygulamaları

•Yenilenebilir enerji alanlarında verimli sistem 
çözümleri sunmaktadır. 

Örneğin; EnerVAY modeli ile Bursa’da faaliyet 
gösteren köklü bir tekstil firmasına kurulan atık su 
ısı geri kazanım sistemiyle işletme; daha önce atmış 
olduğu 250 ton/gün atık suyun ısısının 
değerlendirerek günde yaklaşık 24 milyon kcal ısı 
kazancı sağlamaktadır. Projenin amortisman süresi 
7 aydır.
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İlker Duran

Avrupa Birliği'nin yeni enerji verimliliği 

düzenlemeleri yürürlüğe girdi. AB'de satışa sunulan 

yeni ev eşyalarının, kullanılmadıkları zaman 

otomatik olarak kapanma özelliğine sahip olması 

gerekecek. Bu ürünlerin enerji verimliliği 

performanslarının, internet üzerinden satışlarda da 

tam olarak belirtilmesi gerekecek.

1 Ocak'ta yürürlüğe giren düzenlemelere göre 

doğalgaz ocaklarında ve aspiratörlerde de enerji 

verimliliği notunun belirtilmesi gerekecek. Şu ana 

kadar yalnızca elektrikli ocaklarda enerji verimliliği 

etiketi şart koşuluyordu.

Modem, internete bağlı televizyon ve yazıcı gibi 

ürünlerde, kullanılmadıkları zaman düşük elektrik 

tüketimi moduna geçme özelliği bulunması 

gerekecek.

Yeni kahve makinelerinin de 40 dakika 

kullanılmadıktan sonra otomatik olarak kapanması 

veya düşük elektrik tüketimi moduna geçmesi şart 

koşuluyor.

Ev eşyalarının enerji verimliliği etiketlerinin, 

mağazalarda olduğu gibi online satışlarda da 

gösterilmesi gerekecek.

Avrupa Komisyonu, yeni düzenlemelerle birlikte her 

bir hanenin, elektrik harcamalarından yılda 45 Euro 

tasarruf edeceğini tahmin ediyor.

AB'nin Ev Eşyaları İçin Yeni Enerji Verimliliği 
Kuralları Yürürlüğe Girdi

Komisyon aynı zamanda, 
yürürlüğe giren üç düzenleme 
sayesinde yıllık karbon 
emisyonlarını 2020'den itibaren 
15 milyon ton azaltmayı 
hedefliyor.
Komisyon, 'uyku moduna' ilişkin yürürlükteki tüm 

düzenlemeler sayesinde karbon emisyonlarının yılda 

28 milyon ton azaltılacağını söylüyor.

www.yesilekonomi.com

Avrupa Birliği yeni enerji verimliliği düzenlemeleri ile karbon emisyonlarını 

azaltmayı hedefliyor.
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Almanya'nın yenilenebilir enerji kaynaklarından 

potansiyelinin çok altında faydalandığı iddia ediliyor 

Almanya'nın yenilenebilir enerji üretimi sürekli 

artarak, 2000 yılından bu yana dört kat artış 

kaydetti.

Enerji uzmanı Bernhard Chabot'nun hazırladığı bir 

araştırmaya göre bundan 15 yıl önce 4 terawatt saat 

yenilenebilir enerji üretilirken 2014 yılında bu seviye 

15.4 terawatt saate çıktı.

Almanya'da rüzgar enerjisi, Avrupa'nın geri kalanıyla 

kıyaslandığında dahi önemli bir rol oynamayı 

sürdürüyor. 2014 yılında Almanya'da kurulu rüzgar 

enerjisi kapasitesi AB toplamının yüzde 30.4'ünü 

oluştururken, onu yüzde 17.9 ile İspanya ve yüzde 

9.7 ile İngiltere takip ediyor.

Chabot'nun aktardığı, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği 

(EWEA) istatistiklerine göre Almanya yalnızca bir yıl 

içinde 5 bin 280 MW (.3) kapasite ekledi.

Almanya'da Yenilenebilir Enerji Üretimi 2000'den 
Bu Yana Dört Kat Arttı

Öte yandan rüzgar enerjisi santralleri, potansiyellerinin 

çok altında üretim gerçekleştiriyor. Almanya, 2013'te 

yüzde 18'lik yararlanma oranıyla AB'de 22. sırada yer 

aldı.

Enerji uzmanı 
Craig Morris, 
‘’Bu veriler felaket’’ 
dedi.

Almanya'daki tesislerde tam yük çalışma saatlerinin 

düşük olmasının sebebi biliniyor. Almanya'da rüzgar 

enerjisi pazarı nispeten eski ve eski nesil pek çok 

santral halen faaliyette. Bunlar, kademeli olarak yeni 

sistemlerle değiştiriliyor.

Buna ek olarak Almanya'da, kuzey sahilleri haricinde 

rüzgar seviyesi de nispeten düşük. Morris, santrallerin 

rüzgarın az olduğu bölgelerde daha fazla enerji 

üretebilmesi için Almanya'daki rüzgar enerjisi 

kültürünün gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Morris, 'Kırsal bölgelerde, aynı büyüklükteki jeneratörler 

için daha büyük kanatlara ihtiyaç var' dedi.

Büyük kanatlar daha fazla enerji üretiyor. Küçük 

jeneratörler sınırlı miktarda enerji üretebiliyor ve 

performans fazlaları kayboluyor, ancak bu 

jeneratörler daha uzun süre çalışabiliyor çünkü daha 

zayıf rüzgarda da çalışmaya başlıyorlar.

Ancak son aylarda Almanya'daki rüzgarlar hiç de 

zayıf olmadı. Aralık ayındaki fırtınalı hava 

sebebiyle rüzgar enerjisi santralleri bir ay içinde, 

daha önce hiç olmadığı kadar çok elektrik üretti.

Uluslararası Yenilenebilir Enerjiler Ekonomik 

Forumu'nun (IWR) aktardığına göre Aralık ayında 

şebekeye 8.9 milyar kilovat-saat elektrik aktarıldı. 

Kıyaslamak gerekirse, Almanya'daki tüm nükleer 

santrallerin toplamı 2013 yılında 8 milyar 

kilovat-saat kadar elektrik üretti.

2015'te yeni bir rüzgar enerjisi rekoru şimdiden 

kırılmış olabilir. Önümüzdeki aylarda deniz 

üzerinde pek çok yeni rüzgar tarlası şebekeye 

bağlanacak ve özellikle rüzgarların kuvvetli olduğu 

kış aylarında elektrik üretecek.

Rüzgar enerjisinin ülkedeki toplam enerji 

üretimindeki payında ise lider Almanya değil, 

Danimarka. Danimarka, 2014'te yüzde 39.1 olan 

payıyla rüzgar enerjisinde dünya lideri.

2004 yılında bu oran yalnızca yüzde 18.8'di. On yıl 

aradan sonra bu rakam neredeyse ikiye katlandı. 

Danimarka, sadece Ocak 2014'te, elektriğinin 

yüzde 61.4'ünü rüzgar enerjisinden elde etti.

www.yesilekonomi.com
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ETADER’den yapılan açıklamada, konutlarda bilinçsiz 

ısı tüketiminin her haneye yıllık 500 liralık ek maliyet 

oluşturduğuna dikkat çekildi.

Türkiye’deki yaklaşık 2 milyon konutun merkezi 

ısıtma harcamalarının yıllık 3 milyar lirayı aştığı 

vurgulanan açıklamada, binalarda mantolama 

çalışması yapmak, kapı ve pencerelerde ısı 

kaçaklarını en aza indirmek, binaların iç ve dış 

duvarları ile düz çatılarda ısı iletkenliği düşük, 

yalıtımlı, açık renk boya tercih etmek gibi önlemlerle 

yıllık 1,2 milyar liralık tasarruf sağlanabileceği 

belirtildi. Açıklamada, bu rakamla 48 hastane, 480 

Bilinçli Enerji Tüketimiyle Yılda 1,2 Milyar Liralık 
Tasarruf Sağlanabilir

ortaokul, 6 bin anaokulu, 24 üniversite ve bin 714 

kadın sığınma evi inşa edilebileceği kaydedildi.

Açıklamaya göre, Dernek Başkanı Zafer Yavuztürk 

Türkiye’de OECD ülkelerinin iki katı enerji 

harcandığını vurgulayarak, Türkiye’nin enerji tasarruf 

potansiyelinin yüzde 30 olduğunu ifade etti.

http://enerjienstitusu.com

Enerji ve Isı Tasarrufu Derneği’nden (ETADER), Türkiye’de merkezi ısıtma sistemi 

kullanan yaklaşık 2 milyon konutun, bilinçli enerji tüketimiyle yılda 1,2 milyar 

liralık tasarruf edebileceği belirtildi.
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Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, Mobil Güneş Pili 

Sulama Makinesi 8 yıl süren çalışmalar sonucunda 

üretildi ve Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından da 

onaylandı. Bakanlığa bağlı Tarımsal Araştırmalar ve 

Politikalar Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa GAP Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) tarafından 

yürütülen TÜBİTAK-1001 110O541 nolu projesi 

çerçevesinde üretilen Mobil Güneş Pili Sulama 

Makinesi, mobil kullanım ve güneşe göre hidrolik 

hareket ve panel temizleme üniteleri açısından 

dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Bakanlık, Güneş Enerjisiyle Çalışan ve Güneşe 
Göre Yön Değiştiren Sulama Makinesi Üretti

Makine, güneşten aldığı enerji ile özellikle sulamalara 

en fazla ihtiyaç duyulduğu yaz aylarında 14 saate 

kadar çalışabiliyor, ekstra akü ile gece sulamaları 

yapabiliyor ve 170 metreden çıkarttığı su ile 150 

dönüm alanı sulayabiliyor. GAP, Akdeniz, İç Anadolu 

ve Ege bölgelerinin güneşlenme süreleri de dikkate 

alındığında, çevreye duyarlı ve maliyeti düşürecek bu 

sistemlerin yaygınlaştırılması planlanıyor. Sistem, 

kuru tarım yapılan ve elektrik şebekesinin olmadığı 

yerlerde, özellikle gölet ve kanal kenarlarındaki 

arazilerde, damla sulama gibi kapalı sulama 

sistemlerine entegre edilerek kırsal alanda enerji 

transferi ve sulama ihtiyacı karşılanabilecek.

http://enerjienstitusu.com

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, güneş enerjisiyle çalışan ve güneşe göre yön 

değiştiren sulama makinesi üretti.




