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2 Enervis’ten Haberler

Enervis’in Gümüş Sponsor olarak destek olduğu 
forum’da Enervis İş Geliştirme Birim Yöneticisi 
Yunus Emre İnciroğlu 15 Ocak’ta Enerji Tedarik 
Sözleşmelerinin Türkiye’de Uygulanabilirliği konulu 
sunumu oldukça ilgi çekti. Dünyanın gelişmiş bir 
çok ülkesinde kullanılan bu iş modelinin temel 
yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler veren İnciroğlu, 
Almanya’da EWE AG’nin enerji tedarik sözleşmesi 
modeli ile yapmış olduğu 1400’den fazla uygulama 
tecrübesine dikkat çekerek ilerleyen dönemde 
Türkiye’de de uygulanabilir bir iş modeli geliştirmek 
için çaba sarfettiklerini kaydetti. Modelin ülkemizde 
sağlıklı uygulanabilmesi hukuki, finansal ve teknik 
altyapının oluşturulması gerektiğini belirten İnciroğlu, 

35. Enerji Verimliliği Haftası çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 
bağlı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 7. Enerji 
Verimliliği Forumu ve Fuarı, 14-16 Ocak tarihleri arasında İstanbul WOW 
Convention Center’da gerçekleşti. 

ENERVİS, 
Enerji Verimliliği Fuarı’na Katıldı

konuya ilişkin çözüm önerilerini ortaya koyarak 
sunumunu tamamladı. 

Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu ise 16 
Ocak’ta Enerji Verimliliği Danışmanlığı firmalarının 
katılımcı olduğu oturumunda enerji performans 
sözleşmelerinin genel yapısı ve Enervis’in bu 
konuda sahip olduğu tecrübe ve uygulama 
örneklerini içeren sunumu katılımcılar tarafından 
ilgiyle takip edildi. 

Enervis’in geliştirmiş olduğu EnerVAY Enerji 
Verimlilik Artırıcı Yatırım modeli hakkında bilgiler 
veren Kipoğlu modelin oluşturulmasında EWE 
AG’nin verdiği desteğe dikkat çekerek EWE AG ve 
Enervis’in işbirliği yaptığı diğer enerji verimliliği 
projelerinin ülkemizde enerji verimliliği sektörüne 
önemli katkılar sağladığını ifade etti. 
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Bu iddia Türkiye Deniz Üstü Rüzgâr Çiftlikleri 
Teknik Standartları Koordinatörü Kamran Khalid 
Ghouri’ye ait. Ghouri, üçüncü dünya ülkelerinin 
kendi enerjilerini kendileri üretebilmesi için girişimlerde 
bulunduğunu, 2025 yılına kadar bu ülkelerin artık 
dışa bağımlı olmayacağını söyledi. Türkiye’nin 
enerjisinin yüzde 60’nı dışarıdan aldığını, rüzgâr ve 
güneşten enerji üretmenin çeyrek yüzyıllık bir 
teknoloji olduğunu belirten Ghouri, Avrupa ülkelerini 
yakalamanın da çok zor olmadığını açıkladı.

Uluslararası Antalya Üniversitesi (UAÜ), Türkiye’nin 
ilk Deniz Üstü Rüzgâr Çiftliği Standartları’na ilişkin 
değerlendirme toplantısına ev sahipliği yaptı. 
Rektörlük binası senato odasında yapılan 

Türkiye alternatif enerjide rüzgâr ve elektrik üretimine yönelmezse 10 yıl 
içerisinde Pakistan ve Fas’tan bile geri kalacak.

Türkiye Alternatif Enerjiye Yönelmezse 
Geri Kalacak!

toplantıya, üniversitelerin öğretim görevlileri, 
şirketlerin yöneticileri ve Birleşik Krallık Ticaret ve 
Yatırım Bölümü’nden üst düzey yetkililer katıldı.

Yetkililer, Türkiye’nin uzun sahil şeridi, henüz 
kullanılmamış 40 gigavata yakın çevre dostu rüzgâr 
enerjisi potansiyeline sahip olduğunu belirtti. 
Türkiye’de yapılması planlanan deniz rüzgâr 
çiftliğinin, öngörülere göre yapım aşaması iki yıl 
sürecek ve ihaleyi alacak kuruluşlar 800 megavatlık 
üç deniz üstü rüzgâr çiftliği inşa edecek.

Öngörülere göre, yapılması planlanan proje 
2016’da başlayıp 2025’te tamamlanacak ve bu 
sürecin sonunda bütün Antalya bölgesi elektrik 

Enervis Enerji Gündemi

enerjisi ihtiyacını karşılama konusunda kendi kendine 
yeter bir duruma gelecek. Ayrıca 6 binden fazla kişiye 
de endüstri alanında istihdam sağlanacak. Proje, 
güneş enerjisinden elektrik üretimi gibi başka 
projeleri de tetikleyecek. Türkiye’nin güney sahilinin 
2 bin 200 kilovat metrekare elektriği sadece güneş 
sayesinde üretebildiği belirtilen toplantıda, rüzgâr 
gücüyle üretilecek enerji sayesinde ise güney 
bölgesinin tamamının, elektrik üretimi bakımından 
tamamen kendi kendine yeter bir duruma geleceği 
belirtildi.

Toplantıda davetlilere sunum yapan Türkiye Deniz 
Üstü Rüzgâr Çiftlikleri Teknik Standartları Koordinatörü 
Kamran Khalid Ghouri, Antalya’ya kurulması 
planlanan deniz rüzgar çiftliklerinin tahminen 2 
milyar Euro’luk bir yatırımla tamamlanabileceğini ve 
bunun da 9 yılda kendisini amorti edebileceğini 
söyledi. Danimarka ve İsveç gibi ülkelerin enerjilerinin 
tamamını deniz rügzar çiftliklerinden karşılamayı 
hedeflediğini açıklayan Kamran Khalid Ghouri, yeni 
bir teknoloji olması gerekçesiyle diğer ülkeleri 
yakalamanın çok zor olmadığını, Avrupa’nın enerjisinin 
yüzde 61’nin yeşil enerji ile karşılandığını da hatırlattı.

Türkiye’nin enerjide Rusya’ya yüzde 60 oranında 
bağımlı bir ülke olduğunu ifade eden Kamran Khalid 
Ghouri, rüzgâr enerjisi ve güneş panelleriyle 
Türkiye’nin Rusya’dan alacağı gaza ihtiyacı olmadan 
enerji ihtiyacının tamamını karşılayabileceğini 
belirtti. Türkiye’nin bu alternatif enerjileri kullanması 
gerektiğini vurgulayan Ghouri, bu projelere geçişin 
hem ekonomik anlamda hem de ülke güvenliği 
anlamında çok önemli olduğunu anlattı.

Pakistan’da dünyadaki en büyük güneş enerjisi 

santrali kurulduğunu söyleyen Kamran Khalid 
Ghouri, Fas’ın da güneş enerjisi santrali ve kara üstü 
rüzgâr santrali kurmayı planladığını açıkladı. Bu 
ülkelerin 2025’e kadar, kendi kendilerine yeten bir 
duruma geleceğini vurgulayan Ghouri konuşmasına 
şöyle devam etti: “Bunlar fakir ülkeler. Kalkınmaya 
çalışıyorlar. Biz Türkiye olarak çok daha zenginiz. Şu 
an Türkiye hatırladığım kadarıyla kara üstü rüzgâr 
santrallerinden 2 gigavatlık enerji üretiyor. Eğer bu 
alanda faaliyete başlanırsa Türkiye bilimsel ve 
teknolojik anlamda da gelişme sağlayacak. İngiltere’nin, 
Norveç’in ve Danimarka’nın da yardımlarıyla, Türkiye 
kendi rüzgâr çiftliklerini kurabilecek. Amerika, 
Japonya ve Fransa, henüz ilk deniz üstü rüzgâr 
santrallerini kuruyorlar. Türkiye’yle kıyaslandığında 
gelişmekte olan ülkelerin yapabildiğini gördüğümüzde 
Türkiye’nin rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum.”

Kaynak: Cihan
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Bilimsel topluluklar bir şeyi açıkça belirtiyor. Eğer biz sera gazı emisyonlarını 

azaltarak iklim değişikliği ile mücadele etmezsek, küresel ısınma geri 

döndürülemez olacak ve bir felakete yol açacak.

Küresel iklim değişikliğini durdurmak için Paris’te 
başlayan müzakerelerde büyük bir kesim milletler 
arasında özel bir anlaşma imzalanması ile etkin bir 
küresel strateji belirlenmesini istedi. Ancak bu 
kesimin dışında yer alan bir çoğunluk ise hâlâ 
yenilenebilir enerjiden çok uzak olduğumuza inanıyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA)’nın 
yaptığı bir çalışma ve Stanford Üniversitesi 
tarafından yayınlanan bir rapor, beklediğimizden 
çok daha erken bir vakitte yüzde 100 yenilenebilir 
enerji ile teknik ve ekonomik açıdan da uygun 
şekilde çalışan bir dünyada yaşayabileceğimiz 
yönünde ışık tuttu.

Rüzgâr enerjisinin ne kadar sürdürülebilir olduğu 
konusunda tartışmalar bulunuyor. Her yenilenebilir 
enerji esasında sürdürülebilir değildir.

2030 Yılında %100 Yeşil Enerji Olacak mı?

IRENA, 2030 yılında gerçekten yüzde 100 
yenilenebilir bir enerji yaratmak için beş 
anahtar madde sıraladı.

1. Yenilenebilir enerji yatırımlarını harekete 
geçirme

2. Sürdürülebilir kalkınma konusunun 
yenilenebilir enerji ile kesişen etkisinden 
yararlanma

3. Yenilenebilir enerji politikası taahhüdünün 
güçlendirilmesi

4. Yenilenebilir enerji kullanımını 
desteklemek için kurumsal, teknik ve insan 
kapasitesinin oluşturulması

5. Yenilenebilir enerji geliştirilmesinde 
bölgesel ve uluslararası işbirliğini artırma

Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda 
ise 2050 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye 
ulaşmak için 139 ülkenin yer aldığı kapsamlı bir yol 
haritası ortaya koyulmuş durumda.

Raporun ana yazarı Profesör Mark Jacobson, “139 
ülkenin yol haritasının dünya liderlerine dünyanın 
yüzde 100 temiz bir yer haline gelmesi konusunda 
güven vermesini, ayrıca sadece yenilenebilir enerji 
kapsamında tüm hedefler için düşük maliyetle 
güvenilir güç sağlamasını değil aynı zamanda 
dünya çapında 22 milyon daha fazla iş yaratmasını 
umuyoruz” dedi.

Rapora göre, yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş, 
enerji tesisleri için 26,5 milyon iş (her birinin 35 yıl 
sürmesi bekleniyor) ve 24 milyon inşaat işi 

yaratacak. Geçiş ayrıca her yıl 4,6 milyon prematüre 
hava kirliliğine son verecek.

Her iki rapor da yüzde 100 yenilenebilir enerjili 
dünyaya geçişin nasıl mümkün olacağını açıklasa 
da, bu hedefe ulaşmak için önümüzde uzun bir yol 
var. Kendi enerji üretiminin yüzde 30’dan fazlasını 
yenilenebilir enerjiye dönüştüren sadece üç ülke; 
Norveç, Paraguay ve İzlanda var. Dünya ortalaması 
ise hala yüzde 3,8 seviyesinde.

Çalışma; yüzde 100 yenilenebilir enerji dönüşümü 
teknik ve ekonomik olarak mümkün olduğunu 
ancak ana engellerin hala sosyal ve politik 
olduğunu açıklıyor.

Kaynak: Agenda
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Malatya Entegre Çevre Tesisi’nin bitirilmesiyle 

birlikte 50 bin hane/250 bin nüfusun aydınlatma 

ihtiyacına eşdeğer 10 MW elektrik üretiminin yanı 

sıra sera etkisine sahip zararlı gazların atmosfere 

salınımının önlenerek ekonomik bir değer olarak 

kullanılması, sera tesisi kurularak cep ısı ile topraksız 

kesme çiçek veya benzeri üretimin yapılması gibi 

faaliyetler de gerçekleştirilebilecek.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 

Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çevreci 

faaliyetler kapsamında 2015 yılında Malatya’nın 

gürültü haritası çıkarıldı.

Türkiye’de vahşi depolama sahasında ilk kez elektrik 

üreten Malatya Büyükşehir Belediyesi, Orduzu 

bölgesinde çöp alanına kurduğu Çöpgaz Elektrik 

Santrali’nde 2014 yılından bu yana 2 motorla saatte 

2.2 MW elektrik üretiliyor. Bir taraftan çöplerin 

üzerini toprakla örterek, üzerini yeşillendiren 

Büyükşehir Belediyesi görüntü kirliliğinin önüne 

geçerken, bir taraftan da doğaya zararlı maddelerin 

salınımını önleyerek elektrik enerjisi üretiyor. Bu 

bağlamda 2015 yılında 9425 m3 gaz üretilirken, 

toplam da 1.3 milyar kw/h elektrik üretimi 

gerçekleştirdi. 

Çöp gaz Elektrik Santrali’nde üretilen elektrik 

miktarı, 10 bin hanenin elektrik ihtiyacına eşdeğer 

miktarda. Vahşi çöp sahasında 2.2 MW elektrik 

üreten Büyükşehir Belediyesi, 10 MW’lık Malatya 

Çevre Entegre Projesi’nin çalışmalarına ise 2015 yılı 

içerisinde başladı. Malatya merkez ile ilçelerde 

toplanacak olan katı atıkların depolanması, 

ayrıştırılması, modernizesi ATY üretimi, gazifikasyon 

ve biyogaz tesislerinin kurulması, deponi gazının 

toplanması, gazlaştırılması gibi tesislerin kurularak, 

akabinde de elektrik enerjisinin üretileceği Malatya 

Entegre Çevre Projesi yap işlet modeliyle Mayıs 

2015 ayında ihale edilerek, çalışmalara başlandı. 

Malatya’da 2015’te, Çöpten 1.3 Milyar kw/h 
Elektrik Üretildi.
Çöpgaz Elektrik Santrali, Güneş Enerji Santrali, Malatya Çevre Entegre Projesi, 

Gürültü Haritası gibi birçok projeyi hayata geçiren Malatya Büyükşehir 

Belediyesi, 2015 yılında çevre ve doğal enerjiyle ilgili faaliyetler yaptı.
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AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, Türkiye 

geçen yıl toplam 207 milyar 203 milyon 370 bin 

dolarlık ithalat gerçekleştirirken, bunun 37 milyar 

842 milyon 886 bin dolarlık bölümünü “enerji 

ithalatı” olarak özetlenen, 27.nci fasıl olarak 

adlandırılan “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 

bunların damıtılmasında elde edilen ürünler, 

bitümlü maddeler, mineral mumlar” oluşturdu.

2014 yılında 54 milyar 889 milyon dolar olan enerji 

ithalatı, geçen yıl yaklaşık 17 milyar dolar azalarak 

37 milyar 842 milyon 886 bin dolara geriledi.

Enerji ithalatı 2005 yılında 21,2 milyar dolarla son 

11 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin son 11 yıllık (2005-2015 dönemi) enerji 

ithalat rakamları şöyle:

 YILLAR İTHALAT                    (Milyar dolar) 

 2015  37,8 

 2014  54,9 

 2013  55,9 

 2012  60,1 

 2011  54,1 

 2010  38,5 

 2009  29,9 

 2008  48,3 

 2007  33,9 

 2006 28,8 

 2005  21,2

  TOPLAM 463,4

Kaynak: AA

Türkiye’nin Enerji İthalatında 
Büyük Düşüş.
Türkiye’nin enerji ithalatı 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 31,1 azalarak      

37 milyar 842 milyon 886 bin dolar oldu.
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üEnerji Etütleri     üEnerji Verimliliği Uygulamaları     üYenilenebilir Enerji Sistemleri

alanlarında faaliyet gösteren Enervis, Alman Enerji Devi EWE’nin 85 yıllık bilgi birikimi ve teknolojik yapısından 
aldığı güçle, bina ve tesislerinizin enerji verimliliğini alternatif finansman çözümleri ve enerji performans 
garantisi ile maksimuma çıkarıyor.
 

Enerji maliyetlerinizde 
%40’a varan tasarruf


