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2 EWE TURKEY HOLDİNG’ten Haberler

EWE Turkey Holding, Avrupa’nın en önemli 
sektörel etkinliklerinden biri olan Dünya Gaz 
Konferansı için, grup şirketlerinin yönetici ve 
çalışanları ile birlikte Paris’e çıkarma yaptı. 
International Gas Union tarafından her 3 yılda bir 
gerçekleştirilen ve 100 ülkeden 4 binin üzerinde 
delege, 5 yüzün üzerinde konuşmacı ve teknik 
uzmanın katıldığı, WGF Dünya Gaz Konferansı’nda 
güncel ve geleceğe yönelik endüstriyel gelişmeler, 
dünya genelinde enerjinin izleyeceği yol, stratejik 
karar ve anlaşmaların masaya yatırıldı. EWE 
Turkey Holding adına Kurumsal İletişim Müdürü 
Hande Erdener “Markalaşma Projesi” ile ilgili bir 
sunum yaparken, Yönetim Kurulu Ofisi Müdürü 
Argun Karaçay, “Gelecek Nesil Müşteriler Arasında 
Doğal Gaz Bilincinin Geliştirilmesi” sunumunu 
paylaştı. EWE Enerji Portföy Yönetimi Müdürü 
Mehmet Fatih Bulut ise “Gelecekte Doğal Gaz 
Piyasalarında Depolama Tesisinin Kullanımı ve 
Doğru Yatırım Planlaması” başlıklı sunumunu 
katılımcılar ile paylaştı. Bursagaz Genel Müdür 
Hakan Tola eşliğinde 9 kişilik bir ekiple katıldığı 
konferansta, Scada ve Elektronik Bakım Mühendisi 
Osman Bozkurt, Bursa’nın doğal gaz dağıtım 

EWE Türkiye Grubu, Dünya Gaz 
Konferansı’nda Beğeni Kazandı.

EWE Enerji,
FORTUNE 500 Listesi’nde 84. Oldu

şebekesinde gerçekleştirilen deprem risk yönetim 
projesi ve bu kapsamda gerçekleştirilen erken 
uyarı ve erken kapatma sistemlerini anlatı. Şebeke 
Kontrol ve Ölçüm Mühendisi Mustafa Özdemir de 
Bursagaz çalışanlarının işe girişinden itibaren hem 
kariyer hem de sosyal açıdan gelişimlerini 
sağlayan, bu gelişimlerini kariyer koçluk sistemi ve 
diğer uygulamalar ile destekleyen, çalışanlarının 
yetişmiş birey olması ve bunun yanı sıra iş yaşamı 
boyunca mutlu bir ortam sağlamak için geliştirilen 
“Ömür Boyu İş gücü Yönetimi  (Work Life Employment)” 
modelini sundu. 

Fortune 500 2014 sonuçlarına göre EWE Enerji yılı 
84. sırada kapadı. Konuyla ilgili açıklama yapan 
EWE Enerji Finans Direktörü Emre Çıpa şirketin 
2013 yılında yakaladığı başarıyı 2014 yılında da 
koruduğunu belirterek “2013 yılında portföyünü 
ciddi oranda büyüterek Türkiye’de cirosunu en 
çok artıran şirket unvanını alan EWE Enerji, Fortune 
500 listesinde de ilk 100 şirket arasındaki yerini 
korudu. 2013 değerlendirmesine göre 77. sırada 
yer alan EWE Enerji 2014 değerlendirmesine göre 
de 84. olarak ilk 100 şirket arasında yer alarak 

başarısının tesadüf olmadığını 
kanıtladı. Şirketlerin net satış 
büyüklüklerine göre yapılan 
Fortune değerlendirmesinde 
EWE Enerji Türkiye’nin 
önde gelen sanayi kuruluşları ve holdingleri ile 
yarışıyor. EWE Enerji’nin 2015 değerlendirmesinde, 
büyüyen elektrik müşteri portföyü ve artan gaz 
ticaret hacmi ile listede daha üst sıralara 
tırmanması sürpriz olmayacaktır.” dedi.
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2017'den itibaren tüm bina alım-satım ve kiralama 

işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi zorunlu olacak.

Türkiye’deki binaların enerjiyi daha verimli ve 

tasarruflu kullanmaları için Enerji ve Tabi Kaynaklar 

Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çalışmaları 

doğrultusunda hazırlanan Enerji Kimlik Belgesi 

alma zorunluluğu ile, Türkiye’de şimdiye kadar 

150.000 konut EKB aldı. 2007 yılında yayınlanan 

“Enerji Verimliliği Kanunu” ve 2008 yılında yayınlanan 

“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile birlikte 

yeni yapılan binalar 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren 

zorunlu olarak Enerji Kimlik Belgesi almaya başladı. 

Mevcut binalara ise 2017 yılına kadar Enerji Kimlik 

Belgesi alma zorunluluğu var.

Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, uygulamayla 

ilgili olarak; “Enerji tasarrufu konusunda herkes 

bilinçlenmeli ve ortak bir paydada buluşmalı. EKB 

uygulaması da enerji tasarrufu konusunda gerekli 

önlemleri alan ve enerji kullanımı konusunda bilinçli 

vatandaşlarımızı teşvik eden bir uygulama. Binalarında 

Isı Pay Ölçer kullanımı, ısı yalıtımı ve tasarruflu 

aydınlatma gibi enerji verimliliği gereklerini yerine 

getiren ve enerji tasarrufu konusunda tüm 

önlemleri alan bina sahipleri kiralama, alım-satım 

gibi işlemlerde EKB’deki sınıflandırma sebebiyle 

fiyat avantajına sahip olacaklar. 

Aksi durumda ise EKB’si düşük nota sahip binaları 

çeşitli yaptırımlar bekleyecek. Vatandaşlar EKB için 

2017 yılını beklememeli bir an evvel gerekli enerji 

tasarrufu önlemlerini alarak EKB için başvurmalıdır. 

EKB uygulaması sayesinde ısı yalıtımı yaptıran 

binaların sayısının artacağını, merkezi sistemle 

ısıtılan dairelerde ısınma maliyetlerinin kullanıma 

bağlı olarak ölçülmesi ve bu amaçla gereken Isı Pay 

Enerji Kimlik Belgenizi Aldınız mı?
Enervis bina enerji yönetimi konusunda da hizmetinizde

Ölçer cihazlarının, ayrıca ısınma kontrolü için gereken 

Termostatik Vanaların kullanımının yaygınlaşacağını, 

enerji verimli haneler sayesinde dışa bağımlılığın her 

geçen yıl biraz daha azalacağını düşünüyoruz” dedi.

ENERVİS; alanında uzman 
personelleri ve gelişmiş 
teknolojik altyapısıyla, yasal 
yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi ve enerji kullanımında 
verimliliğin sağlanması amacıyla 
Enerji Kimlik Belgesi 
düzenlenmesi, enerji tüketiminin 
takibi ve raporlanması 
hizmetlerini vermektedir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) nedir?

Enerji Kimlik Belgesi, binanızın yıllık toplam;

l Elektrik enerjisi tüketim miktarını

l Soğutma için gerekli olan enerji miktarını

l Havalandırma için gerekli olan enerji   

 miktarını

l Aydınlatma sistemi için gerekli olan enerji  

 miktarını

l Bina sera gazı emisyon değerini

Kısaca binanızın enerji performansını 

gösteren belgedir.

Enervis’ten Haberler

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır 

makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki 

enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için 

de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar 

yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G 

sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. 

Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji 

Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.
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Gerekli şartları yerine getiren Enervis’in gerçekleştirilen 

denetlemeler sonrasında, OHSAS 18001 ve ISO 

140001 standartlarına uygun çalıştığı, akredite 

kuruluş tarafından onaylandı.

Faaliyetlerini sürdürürken, çevre ve insana verdiği 

değerle uluslararası standartlarda çalışan bir şirket 

olduğunu kanıtlayarak ISO 14001 Çevre Yönetim 

Sistemi ve OHSAS 18001 İş sağlığı ve Güvenliği 

belgelerini alan Enervis insan ve çevre prensibiyle 

çalıştığını kanıtlamış oldu.

OHSAS 18001, hem kuruluşların iş sağlığı ve 

güvenliğiyle ilgili yasal mevzuata uyumlu olduğunu 

gösterirken hem de iş ortamının sürekli 

iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve 

verimi artırmaktadır. OHSAS 18001, kuruluşların 

ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın 

sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.

Enervis, OHSAS 18001 ve ISO 14001 
Sertifikası aldı 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ise, İşletmelerin 

çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların 

sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise 

ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilmiştir.

Enervis, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001 

Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri’ni almaya hak kazandı.



6 Enervis Enerji Gündemi

IAEE Başkanı Prof. Dr. Kumbaroğlu: “Petrol ve doğal 

gaz rezervinde Dünya’nın en zengin ülkelerinden 

Rusya’nın dahi güneş enerjisine ciddi yatırımlar 

planladığı bir dönemdeyiz”

“Ülkemizin özellikle güneş enerjisinde sahip olduğu 

potansiyel tüm Avrupa ülkelerini kıskandıracak 

nitelikte ancak mevcut durum iç açıcı değil”

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı, 

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye’nin güneş kuşağında 

olmasına rağmen güneş enerjisinden yeterince 

faydalanamadığını belirterek, “Rusya gibi petrol ve 

doğal gaz rezervi yüksek ülkelerin dahi güneş enerjisi 

ve benzer enerjilere ciddi yatırımlar yaptığı bir 

dönemde ülkemiz potansiyeline rağmen iç açıcı bir 

noktada değil” dedi.

Prof. Dr. Kumbaroğlu, yenilenebilir enerjinin küresel 

anlamda her geçen gün daha çok tartışıldığını ve 

gerek AB ülkelerinin, gerek ABD’nin, gerekse de 

Rusya, Çin ve Avustralya gibi ülkelerin bu konuda 

geleceğe yönelik önemli planlamalar yaptıklarını 

söyledi.

Enerjinin, ülkelerin kalkınma ve gelişmişlik bazında 

en önemli göstergelerden biri olduğunun altını çizen 

Prof. Dr. Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

“Özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren enerji 

üretim ve tüketim yöntemleri ile yerine yenisi 

konulamayacak enerji kaynaklarının kullanımı en 

temel sorunlardan biri oldu. Daha sonra aralarında 

“Türkiye’de Güneşin Kendi Var, 
Enerjisi Yok”
Türkiye’nin yükselen enerji trendi ‘Güneş Enerjisi’nde sahip olduğu potansiyele 

rağmen üretimde AB ülkelerine nazaran çok daha geride olduğu açıklandı.

güneş enerjisinin de bulunduğu yenilenebilir enerji 

kaynaklarının önemi anlaşıldı. Bugün geldiğimiz noktada 

geliştirilmeyi bekleyen yegane enerji kaynaklarının 

kullanımına yönelik ciddi çalışmalar var.”

“Karadeniz’in güneş enerjisi potansiyeli 
Bayern’den fazla”

Prof. Dr. Kumbaroğlu, Türkiye’nin yenilenebilir 

enerji potansiyelinin birçok Avrupa ülkesine göre 

çok daha fazla ve ekonomik olduğunun altını 

çizerek, şunları söyledi:

“Ülkemizin yenilenebilir enerji açısından sahip 

olduğu imkanlar neredeyse tüm Avrupa ülkelerini 

kıskandıracak nitelikte. Türkiye’nin güneş enerjisinde 

gerek güneşlenme süresi gerekse radyasyon değeri 

bakımından potansiyeli en düşük bölge Karadeniz. 

Almanya’nın potansiyeli en yüksek bölgesi Bayern 

eyaleti. Karadeniz’in güneş enerjisi potansiyeli 

Bayern’den daha yüksek. Yani Almanya’nın 

potansiyeli en yüksek bölgesinde yenilenebilir enerji 

kaynağının hacmi Türkiye’nin potansiyeli en düşük 

bölgesine kıyasla daha az.”

“Rusya’nın yatırımları doğru anlaşılmalı”

Bu potansiyele rağmen Türkiye’de kurulu güneş 

enerjisi gücünün 45 MegaWatt iken Almanya’da 

38000 MegaWatt olduğuna işaret eden Prof. Dr. 

Kumbaroğlu, “Almanya’da yaklaşık 850 kat daha 

fazla bir güçten bahsediyoruz. Rusya, dünyanın en 

“Rusya gibi petrol ve 
doğal gaz rezervi yüksek 
ülkelerin dahi güneş 
enerjisi ve benzer 
enerjilere ciddi yatırımlar 
yaptığı bir dönemde 
ülkemiz potansiyeline 
rağmen iç açıcı bir 
noktada değil”

zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip. Buna 

rağmen Rusya’nın gelecek döneme ilişkin çok 

önemli güneş enerjisi yatırım planları var. Bugün 

itibariyle 5 MagaWatt güneş enerjisi gücüne sahip 

Rusya, yılsonuna kadar güneş enerjisi hacmini 60 

MegaWatt’a 2020 yılında ise 1500 MegaWatt’a 

çıkarmayı hedefliyor. Rezerv zengini Rusya’nın dahi 

bu tür planlamalar yaptığı bir dönemde maalesef 

ülkemiz sahip olduğu potansiyeli avantaja 

dönüştürebilecek üretimi gerçekleştiremiyor” 

ifadesini kullandı.

Kaynak: http://enerjienstitusu.com/
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önemli güneş enerjisi yatırım planları var. Bugün 

itibariyle 5 MagaWatt güneş enerjisi gücüne sahip 

Rusya, yılsonuna kadar güneş enerjisi hacmini 60 

MegaWatt’a 2020 yılında ise 1500 MegaWatt’a 

çıkarmayı hedefliyor. Rezerv zengini Rusya’nın dahi 

bu tür planlamalar yaptığı bir dönemde maalesef 

ülkemiz sahip olduğu potansiyeli avantaja 

dönüştürebilecek üretimi gerçekleştiremiyor” 

ifadesini kullandı.

Kaynak: http://enerjienstitusu.com/



Önümüzdeki 10 yılda 65 milyar liralık enerji 
tasarrufu hedefleyen Türkiye, devrim niteliğinde 
bir mevzuat çalışmasına girişiyor. Enerji 
verimliliğini artırmak ve karbon emisyonunu 
azaltmak için sanayi, ticari, tarım ve kamu 
sektörüne iklim değişikliği vergisi gündemde.

İlk çalışmaların 2016 yılında başlayacağı 
düzenleme bireysel ev kullanıcıları için geçerli 
olmayacak. Sadece sanayi, ticaret, zirai ve kamu 
hizmet sektörlerinde iş yapanlara uygulanacak 
bu verginin aydınlatma, ısıtma ve enerji 
ihtiyaçlarını karşılamak için arz edilen doğalgaz 
ve elektrikten alınması bekleniyor. Verginin 
karayolu yakıtından veya gümrük vergisinden 
alınması beklenmiyor.

Verimli Olana İndirim

Söz konusu vergiler bireysel ev kullanıcıların 
dışında çeşitli vakıf ve hayır kurumlarında ve 
çok az enerji tüketen ticari işletmelere 
uygulanmayacak. Az enerji tüketen ticari 
işletmeler ise belirli kullanım ölçülerine göre 
belirlenecek. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle 
zamlanacak enerji faturalarının indirimli olarak 
ödenmesi için de enerji verimliliği projelerinin 
uygulanması teşvik edilecek.

Enerjiyi Verimsiz Kullanana Vergi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı enerji verimliliği 
projelerini uygulayan ve 
elektrikte yüzde 90, doğal gazda 
ise yüzde 65 oranında azalma 
sağlayan söz konusu sektörlere 
iklim değişikliği vergisinde 
indirim sağlanmasının yolunu 
açacak. Verginin alınmaya 
başlanmasıyla enerji 
tasarrufundan yıldan yıla elde 
edilecek gelirin 2023 yılında 1 
milyar 500 milyon doları 
bulması tahmin ediliyor.

Kaynak: Risalehaber

Karbon emisyonunu azaltıp enerji verimliliğini artırmak için; sanayi, ticaret, 

tarım ve kamu sektörlerine iklim değişikliği vergisi getirilmesi planlanıyor.
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E n e r j i  U z m a n ı n ı z

Enervis Enerji Servis San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul:
FSM Mah. Poligon Cad. 
Buyaka 2 Sitesi No: 8 
A Blok Kat: 14 
34771 Ümraniye İstanbul

T 0212 215 30 80
 

Kayseri:
Kayserigaz Genel Müdürlük Binası 
Yeni Mah. Mustafa Kemal Paşa 
Bulvarı 5. Cadde No: 62 A 
Kocasinan Kayseri

T 0352 337 60 00

Bursa:
4200 İş Merkezi Balat Mah. 
Sıhhiye Cad. 54. Sok. No: 2 / 37 
Nilüfer Bursa 

T 0224 240 13 00    
F 0224 240 13 04

 

Alman Enerji Devi EWE AG‘nin 85 yıllık tecrübesini Türkiye’ye taşıyoruz.
Güneş Enerjisi uygulamalarında size özel finansal çözümler ve anahtar teslim 
hizmet modelimizle yanınızdayız!

Güneş Enerjisini Sizin İçin 
Fırsata Dönüştürüyoruz.

Dünya’nın ilk solar stadyum 
uygulaması WERDER BREMEN STADI, 
Almanya

İnovatif teknolojilerin bir arada 
kullanıldığı ARGE MERKEZİ

www.enervis.com.tr


