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EWE Vertrieb ve Enervis işbirliği ile Türkiye’de Enerji 
verimliliği farkındalığının artırılması amacıyla 
gerçekleştirilmesi planlanan proje için Alman Çevre 
Bakanlığı tarafından hibe desteği almaya hak kazanıldı.

Türkiye’de Enerji Verimliliği - Energy Efficiency in 
Turkey (EnEffTurN) olarak adlandırılan projenin 
koordinatörlüğünü Alman Kalkınma Ajansı kfW’ye 
bağlı olan DEG üstlenmektedir. 

Türkiye’nin sanayide sahip olduğu yüksek enerji verimliliği 
potansiyelinin daha etkin değerlendirilebilmesi için ilgili 
sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve devlet 
organlarının bir araya getirilerek enerji verimliliği 
bilincinin artırılması, farklı sektörlerden sanayi 
işletmelerinin enerji tüketim profillerinin ortaya 
konarak enerji verimliliği iyileştirme fırsatlarının 
tespiti büyük önem arz etmektedir. EWE AG’nin 
enerji verimliliği ve yönetimi konularında sahip 
olduğu know-how ve tecrübenin de Türkiye’ye 

Enervis, Almanya’nın benimsemiş olduğu enerji yönetimi metodolojisini Almanya 
Çevre Bakanlığı’nın hibe desteği ile ücretsiz olarak Türkiye’ye getiriyor. 

Enervis, Alman Enerji Devi EWE AG iş 
birliği ile Türk Sanayicisi’ne destek oluyor!

Enervis’ten Haberler

aktarılmasının hedeflendiği projenin yürütülmesinde 
Enervis de aktif rol oynayacaktır. 

EnEffTurN projesinin kick-off toplantısı Enervis Genel 
Müdürü Osman Kipoğlu ve İş Geliştirme Birim 
Yöneticisi Yunus Emre İnciroğlu’nun da katılımlarıyla 
15-16 Aralık tarihlerinde Oldenburg’da gerçekleştirildi. 

Proje kapsamında katılımcı firmaların temsilcilerinin 

yer alacağı 

• Teknik Workshoplar, 

• Enerji Verimliliği Ön Etütleri, 

• Sektörün İleri Gelen Paydaşlarının Bir Araya   
 Geleceği Toplantılar, 

• Firmaların Üst Yönetimlerinin katılacağı CEO buluşmaları 

gibi etkinliklerin organize edileceği projeye  Bursa, 
İstanbul ve Gebze bölgelerinden  toplam 20 sanayi 
kuruluşunun dahil edilmesi planlanmaktadır. 
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5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren 
“Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097 sayılı, 
27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve 
Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına 
Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel 
İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) 
uygulanmasına yönelik yapılan destekler yer 
almaktadır.

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi 
tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji 
tüketimleri 1.000 TEP ve üzeri olan ticaret ve 
sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına 
bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal 
üretimi yapan işletmeler VAP desteklerinden 
yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.

İlgili yasa gereği VAP destek başvuruları, yetkili 
Enerji Verimliliği Danışmanlık firmaları tarafından 
hazırlanabilmektedir.  

85 yıllık deneyime sahip EWE AG’nin enerji 
verimliliği ve yenilenebilir enerjiler alanlarındaki 
know-how’ı ile Türkiye’de sahip olunan sektörel 
bilgi birikimi, tecrübeli insan kaynağı ve gelişmiş 
teknolojik altyapıyı birleştirerek Türk halkı ve 
sanayisinin hizmetine sunan Türkiye’deki 

2016 Yılı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP)        
2. Dönem Başvuruları 02-31 Mayıs 2016 
tarihleri arasında yapılacaktır!

temsilcisi Enervis'in, sanayi tesislerinde Verimlilik 
Artırıcı Proje (VAP) hizmeti sunma yetkisi bulunmaktadır.

Enervis VAP danışmanlığı ile, enerji verimliliği 
projelerinizde %30 hibe sağlayabilirsiniz.      



• Her türlü mal üretimi yapan işletmeler 

VAP desteklerinden yararlanmak için başvuruda 

bulunabilirler.

Nasıl Başvurulur?

• Verimlilik Artırıcı Projelerinin desteklenmesini   

 isteyen endüstriyel işletmeler,

ENERVİS Enerji Servis San. ve Tic. A.Ş‘ye hazırlattıkları 

projelerini her yıl Ocak ayı ve Genel Müdürlüğün 

belirttiği aylarda Genel Müdürlüğe sunarak başvurabilirler.

Enervis, uzman ve yetkili kadrosu ile VAP başvurularınızı 

hazırlayarak, projelerinize en yüksek seviyede destek 

almanıza yardımcı olmak için hazırdır.

• Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM); 

 • Yatırım miktarı maksimum 1.000.000 TL olan 

 • Geri dönüşüm süresi 5 yılın altında olan 

Enerji Verimliliği Projelerinize 300.000 TL’ye kadar 

hibe desteği vermektedir. 

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) nedir?

• 5627 sayı ve 18.4.2007 tarihinde yürürlüğe giren  

 “Enerji Verimliliği Kanunu” 

• 28097 sayılı, 27.10.2011 tarihli “Enerji    

 Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında   

 Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” 

kapsamında; Endüstriyel İşletmelerde; enerji etüt 

çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve 

enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için 

hazırlanan projelerdir.

VAP Desteklerine Kimler Başvuruda 
Bulunabilir?

• Yıllık toplam enerji tüketimleri 1000 TEP ve üzeri  

 olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya   

 sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve 

YEGM’den Verimililik Artırıcı Projeler 
(VAP) için 300.000 TL’ye Varan Hibe 
Desteği!
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EWE Turkey Holding’in Millenicom’u satın alma süreci gerekli yasal onayların 

tamamlanmasının ardından tamamlandı. 

Almanya’nın köklü enerji şirketlerinden EWE AG’nin 
yüzde 100 iştiraki olan EWE Turkey Holding, enerji 
sektöründeki yatırımlarının ardından Türkiye 
telekomünikasyon pazarına da adımını attı. EWE 
Turkey Holding, Rekabet Kurumu onayı ve diğer yasal 
süreçlerin tamamlanması ile “Türkiye’nin 
Telekomünikasyon Uzmanı” hedefiyle alternatif 
servis sağlayıcılar içinde öncü bir konuma ulaşmış 
olan Millenicom’un hisselerinin tamamını devraldı. 

EWE Turkey Holding Genel Müdürü Bekir Sami Acar 
hisse devrinin gerçekleşmesiyle ilgili olarak şunları 
söyledi: ‘‘EWE olarak Türkiye enerji sektöründeki 
güçlü varlığımıza ilave olarak bir süredir yakından 
takip ettiğimiz telekomünikasyon pazarına da 
girmenin heyecanını yaşıyoruz. EWE'nin uzun yıllardır 
Almanya telekomünikasyon pazarında edinmiş 
olduğu tecrübe ve birikimini Türkiye'ye taşımak ve 
Türkiye'de ulaştığımız üstün müşteri memnuniyeti ve 
yüksek kalite standardını telekomünikasyon müşterilerine 
de sunmak istiyoruz. Deneyimli kadrosuyla ve güçlü 
altyapısıyla piyasada öncü bir konumda olan 
Millenicom şirketiyle iletişim sektörüne yeni bir 
heyecan katacağımıza ve uzun vadede enerji ve 
telekomünikasyon piyasalarının yakınsamasına 
yönelik yenilikler getireceğimize inanıyoruz.’’

Mevcut iştirakleri ile güçlü bir şekilde organik 
büyümesini devam ettiren EWE Turkey Holding, 
enerji piyasasında yeni yatırım ve satın alma 
fırsatlarını yakından takip ediyor. Telekomünikasyon 
alanında Almanya’da yıllardır başarıyla uyguladığı 
yakınsama stratejisini Türkiye’ye taşıyacak olan EWE, 

EWE Turkey Holding, Millenicom A.Ş.’yi 
devraldı

her iki sektörde faaliyet gösteren ilk oyuncu 
konumuna geldi. Millenicom’un satın alınmasıyla 
beraber müşteri sayısını yaklaşık 120.000 artıran 
EWE Turkey Holding, bireysel ve kurumsal müşteri 
pazarındaki konumunu güçlendirmiş oldu. Millenicom’un 
EWE Türkiye grubuna katılmasıyla beraber EWE’nin 
Türkiye’deki çalışan sayısı 985’e ulaştı. 

Millenicom, 1998 yılında Almanya’da kurulan 
European Telecommunication Holding (E.T.H. AG) 
bünyesinde 2004 yılında Türkiye faaliyetleri için 
kuruldu. Telekomünikasyon sektörünün birçok farklı 
alanında faaliyet göstermiş olan Millenicom, 
faaliyetlerine arama kartı, arama bazında çağrı, sabit 
telefon hizmetleri ile başlamıştır. 2009 yılında VOIP 
ve Doping ADSL hizmeti vermeye de başlayan 
Millenicom, bugün hem bireysel hem kurumsal 
müşterilerine internet hizmeti, telefon hizmeti ve 
bulut çözümleri sunmaya devam ediyor. 
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Türkiye’de lisanssız elektrik üretim kapasitesi hızla 

artmaya devam ediyor. TEİAŞ ve Enerji Bakanlığı 

elektrik istatistiklerine göre Şubat ayı itibari ile 

Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik üreten santral 

sayısı son 3 ayda %48 artarak 30’dan 454 tesise 

ulaştı. Toplam kurulu güç 327 MW olarak belirlendi. 

Son 3 ayda kurulu güç kapasitesi %61 artış gösterdi, 

sadece Şubat ayında toplam gücü 38 MW gücünde 

olan 45 santral elektrik üretimine başladı.

Diğer taraftan, lisanssız rüzgar enerjisinde santral 

sayısı 11 adete ulaşarak toplam kurulu güç 7.8 MW 

oldu. Son durum itibari ile lisanssız güneş ve rüzgar 

santrallerinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 

%0.41‘e ulaştı. Jeotermal enerji kurulu gücünde 

Şubat ayı içinde devreye giren bir santral olmadı, 

toplam kapasite 635 MW olarak tespit edildi.

Güneş enerjisi gücü son 3 ayda %60 artarak 
327 megavata ulaştı

Lisanslı santraller kapsamında rüzgar enerjisi kurulu 

gücü Şubat ayında 55MW artarak 4553 MW’a 

ulaştı. Türkiye toplam kurulu gücü Şubat ayı sonu 

itibari ile 73.855 megavat oldu.



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 yılı aşkın 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


