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2 Enervis’ten Haberler

Türk ekonomisinin büyümesine paralel olarak enerji 

tüketimi de her geçen yıl artıyor. Almanya’nın en 

büyük enerji şirketi EWE AG’den aldığı birikimle 

Türkiye’de enerji verimliliği alanında projeler geliştiren 

Enervis, Türkiye’nin toplam elektrik tüketiminin 

%40’ını gerçekleştiren sanayi sektörüne bir hizmet 

daha sunuyor. Bursa’nın önde gelen tekstil firmalarından 

Polyteks ile ortak gerçekleştirilen “Basınçlı Hava 

Sanayide Enerji Verimliliği Enervis’le Artıyor!

Polyteks, Enervis’le yılda 360 bin TL’lik 
enerji tasarrufu yapacak

Hattı Revizyonu Projesi” ile ilk verilere göre, proje 

maliyeti 19 ayda amorti edilecek ve şirket elektrik 

faturalarına yılda 360.000TL daha az para ödeyecek.

Projenin temel hedefi, işletme içerisinde 7,5 Bar 

basınçta kullanılmakta olan basınçlı hava tesisatını, 

işletmenin daha düşük basınçta hava ihtiyacı olan 

üretim noktaları için ayırarak işletmedeki bazı 

kompresörleri daha düşük basınçta çalıştırmak 

Enerji Bakanlığı tarafından hem sanayi hem bina alanlarında yetkili “Enerji Verimliliği 
Danışmanlık” şirketlerinden Enervis, Türkiye sanayisi için örnek teşkil edecek bir 
projeye daha imza attı. Bursa merkezli tekstil firması Polyteks ile ortak yürütülen 
“Basınçlı Hava Hattı Revizyonu Projesi” sayesinde Polyteks’in enerji harcamalarında 
yıllık 360.000 TL tasarruf edildi, 2500 ağaca eşdeğer karbondioksit salınımı engellendi. 

suretiyle enerji verimliliği sağlamaktı. Bu amaçla 

işletmede kullanılmakta olan 11 adet 

kompresörün 8’i daha düşük basınçta çalıştırılacak 

şekilde tesisatta gerekli revizyonlar yapıldı. Aynı 

zamanda revize edilen basınçlı hava tesisatının 

tamamı spesifik enerji tüketimlerinin, sistemde 

meydana gelebilecek arızi durumların, sistemde 

tanımlanmış olan alarm durumlarının, sağlanan 

enerji tasarrufunun sürekli olarak izlenerek, 

yönetici ekranına anlık bilgi akışını sağlayacak 

şekilde izleme ve otomasyon sistemi kontrol altına 

alınması sağlandı. 

Projede kullanılan SCADA (Uzaktan Kontrol ve 

Gözlemleme Sistemi) sistemi sayesinde ise çalışmanın 

tüm süreçlerindeki kazanımların takibi ve kaydı 

yapılabilmektedir. Aynı işi daha az maliyet ve 

elektrik tüketimiyle yaparak enerji tasarrufu sağlayan 

“Basınçlı Hava Hattı Revizyonu Projesi”, hem kullanılan 

sistem ve ekipman kalitesi hem de uygulanan 

Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) iş modeli 

açısından Türk sanayisi için örnek teşkil ediyor. 
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2.531 ağaç dikimine eşdeğer karbon emisyonu azaltıldı
“Basınçlı Hava Hattı Revizyonu Projesi”, enerji verimliliğinin yanı sıra çevre duyarlılığıyla da dikkat 

çekiyor. Proje kapsamında hayata geçirilen sistemle 2531 dikili ağaca eşdeğer, yıllık 843.6 ton 

karbondioksit salınımı engellenmiş oluyor. 3 aylık çalışması sonucu gerçekleştirilen proje, enerji 

harcamalarından da yıllık 360.000 TL tasarruf edilmesini sağladı. 
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Alman Çevre Bakanlığının hibe desteği ve EWE AG’nin koordinatörlüğünde başlayan 
Türkiye’de Enerji Verimliliği - EnEffTurN (Energy Efficiency in Turkey Now) projesi 
kapsamındaki ilk workshop 25 Ekim tarihinde Almanya’nın Bremen şehrinde gerçekleştirildi. 

Türkiye’de Enerji Verimliliği Projesi

Dünyanın elektrik ihtiyacını çatısına ve çevresine 

kurulmuş olan PV panelleriyle temin eden ilk futbol 

stadyumu olan Bremen Weser Arena’da düzenlenen 

workshopa Bursa ve Gebze’den toplamda 20 sanayi 

kuruluşunun teknik yöneticileri katılım gösterdi. 

Enervis ve EWE AG’nin enerji verimliliği uzmanlarının 

ortak moderatörlüğü ve sunumuyla gerçekleştirilen 

workshopta sanayi kuruluşlarının temsilcilerine;

l Türkiye ve Almanya’da Enerji Verimliliğinin   

 değerlendirilmesi

l İşletmelerin Enerji Kullanıcılarının Belirlenmesi

l  İşletmelerin Enerji Ölçüm Noktalarının Tespiti

l İşletmelerin Enerji Tüketimini Etkileyen Parametreler

l İşletmelerin Enerji Performans Göstergelerinin   

 Belirlenmesi

Konularıyla ilgili detaylı bilgilendirmeler yapılırken 

katılımcılar,  EWE AG enerji verimliliği uzmanları 

tarafından özel olarak hazırlanmış, işletmelerin enerji 

tüketim profillerinin profesyonel olarak analiz edilebildiği 

excel dokümanları üzerinden uygulamalar yaparak 

workshop etkinliğini üst düzeye çıkardılar.  

Program kapsamında Weser Arena da gezilerek 

stadyumun tesisleri ve PV teknolojisi hakkında 

incelemeler yapıldı. 

26 Ekim tarihinde ise Avrupa’nın en büyük fotoğraf 

baskı tesisi olan CEWE firmasına teknik ziyaret 

gerçekleştirilerek firmanın üretim tesisi gezilerek 

enerji yönetimi ve sürdürülebilirlik stratejisi hakkında 

bilgiler alındı. Öte yandan, EWE’nin elektrik ve 

doğalgaz tedarikini gerçekleştirip enerji verimliliği 

danışmanlığı görevini de yürüten EWE AG’nin 

firmaya sunduğu hizmet kapsamı hakkında da 

bilgiler edinildi. 
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9-13 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen 23. Dünya Enerji Kongresi’ne, EWE 
Turkey Holding Genel Müdürü Dr. Frank Quante de konuşmacı olarak katıldı. Quante, 
80’den fazla ülkeden katılımcıları ağırlayan ve 4 gün süren kongrede, EWE’nin enerji 
verimliliği ve yenilenebilir enerji hakkındaki deneyimlerini paylaştı. 

EWE Dünya Enerji Kongresi’nde

9-13 Ekim tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın himayesinde ve Başbakan Binali Yıldırım 

ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın 

ev sahipliğinde düzenlenen 23. Dünya Enerji 

Kongresi’nde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 

konuları gündeme geldi. Enerji sektörünün önde 

gelen temsilcilerinden EWE Turkey Holding Genel 

Müdürü Dr. Frank Quante kongrenin ilk gününde 

yenilenebilir enerji konulu bir panele katıldı. Quante, 

kongrede küresel enerji politikaları ve yenilenebilir 

enerji hakkında bilgiler paylaştı.

“2015, yenilenebilir enerji 
yılı oldu”
Dr. Frank Quante, konuşmasında yenilenebilir 

enerji teknolojilerinin, maliyetlerde yaşanan 

düşüşlere bağlı olarak, artık daha uygulanabilir 

hale geldiğini vurguladı. EWE Turkey Holding 

Genel Müdürü Dr. Frank Quante şöyle konuştu: 

“Özellikle enerji sektörünün dışında sıkıntılar 

devam etse de bugüne kadar görülen en büyük 

küresel kapasite eklemelerinin yaşandığı 2015 yılı, 

yenilenebilir enerji açısından olağanüstü bir sene 

oldu. 2015 sonu itibariyle, en az 146 ülke bir 

enerji verimliliği politikasını yasalaştırdı ve en az 

128 ülke bir ya da daha fazla enerji verimliliği 

hedefi belirledi. 2015 yılı içerisinde küresel fosil 

yakıt fiyatlarında çarpıcı bir düşüş yaşandı. Aynı 

senede; enerji depolamasına verilen önemde 

ciddi bir artış yaşandı ve küresel toplumu bir 

araya getiren Paris’te imzalanan tarihi iklim 

sözleşmesi dâhil olmak üzere, yenilenebilir enerji 

üzerinde etkisi olan çeşitli gelişmelere sahne oldu. 

Teknolojik ilerlemeler, daha iyi kaynaklarla yeni 

pazarlara genişleme ve finansman koşullarında 

yaşanan iyileşmeler 2015’te maliyetleri düşürmeye 

devam etti. Enerji verimliliği ile yenilenebilir 

enerji arasındaki sinerjiyi desteklemeyi amaçlayan 

politikaların tüm dünyada geliştirilmesi ile 

yenilenebilir enerjideki büyüme artarak devam 

edecektir.” dedi.  

Enerji verimliliğinde dijital 
dönüşüm
EWE, Almanya’da 1,3 milyon müşterisine elektrik 

sağlamakta ve 2.900 rüzgar tribünü ile elektrik 

şebekesini beslemektedir. Kuzeybatı Almanya’da 

EWE’nin hizmet bölgesinde enerjinin ortalama 

%75’i başlıca rüzgâr enerjisi olmak üzere 

yenilenebilir kaynaklardan üretilmektedir.

EWE’nin liderliğini yaptığı Enera Projesi’nin 

amacı, dijital enerji dönüşümü için yeni 

teknolojilerin kullanımını kanıtlamak, BT ve 

iletişim araçlarının kullanılması suretiyle enerji 

şebekesinin, pazarların ve verilerin entegrasyonunu 

optimize etmektir. Ayrıca, Enera Projesi ile 

EWE’nin ve Almanya’nın yeni teknolojilerinin, 

yeni pazar mekanizmalarının, daha tutarlı ve 

şeffaf bir enerji bilgi sistemini bünyesinde 

barındıran akıllı bir şebekeye geçişinin 

hızlandırılması amaçlanmaktadır. Bu inovasyonlar, 

kısmen küçük çaplı, yerel yenilenebilir enerji 

kaynaklarının daha geniş kapsamlı bir şebekeyle 

entegrasyonunu artıracaktır.

Dr. Frank Quante konuşmasına, iletim kapasitesi 

ne olursa olsun, enerjinin mümkün olan en 

verimli şekilde kullanılması gerektiği sözleriyle 

devam etti. Dr. Frank Quante, “200 milyon 

Euro’luk AR-GE projesi, farklı sektörlerden 70 

şirket tarafından oluşturulan bir konsorsiyum 

tarafından yönetiliyor. Bu da yenilenebilir 

enerjinin şebekedeki payının artmasının getirdiği 

karmaşıklığı gösteriyor. EWE olarak yenilenebilir 

enerjinin artışının yerel ve bölgesel 

optimizasyonlar gerektirdiğini tecrübe ettik. 

Klasik fosil kaynak bazlı enerji üretiminde şebeke 

merkezden ve yukarıdan aşağıya doğru 

yönetilirken, yenilenebilir enerji yerel olarak ve 

aşağıdan yukarıya yönetiliyor. Yenilenebilir 

enerjinin artışını isteyen Türkiye’de şebeke 

yönetiminin çok önemli bir husus olduğunu 

düşünüyorum. EWE Turkey Holding olarak doğal 

gaz dağıtım, enerji ticareti ve satışı, enerji 

hizmetleri ve telekomünikasyon alanlarında 

yatırımlarımız var ve bu konulardaki bilgi ve 

deneyimlerimizi de Türkiye’ye getirmekten 

mutluluk duyarız.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.
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Türkiye'de 10 milyar avroluk portföyü bulunan Alman Kamu Yatırım Bankası KfW'nin 
önümüzdeki dönemde KOBİ'lere destek vermeye odaklanacağı bildirildi.

Alman Kamu Yatırım Bankası KfW 
KOBİ'lerin Enerji Verimliliği ve 
Yenilenebilir Projelerine Destek Verecek

Deutsche Welle Türkçe'ye konuşan bankanın sözcüsü 

Charis Pöthig KFW'nin 2011 yılında toplam fonlarının 

üçte birine denk olacak şekilde 22.8 milyar avroluk 

kaynağı iklim ve çevrenin korunması için kullandırdığı 

bilgisini verirken, Türkiye'de ise Yatağan Termik 

Santrali’nin sülfürden arındırılması projesi gibi önemli 

projelerde yer aldıklarını ifade etti.

Pöthig açıklamasında Kfw'nin aracısız olarak 

kullandıracağı enerji finansman desteklerinin de 

hazırlık aşamasında bulunduğu bilgisini paylaşırken, 

bu kapsamda kamu binalarındaki enerji verimliliği 

projesi için 118 milyon avro, güneş enerjisi santralleri 

için ise 100 milyon avro tutarındaki finansman 

desteklerinin hazırlık aşamasında olduğunu ifade etti.

Kfw sözcüsü Pöthig sözlerini şu şekilde sürdürdü; 

“Türk hükümetinin ekonomideki öncelikleri 

doğrultusunda, Alman Kamu Yatırım Bankası Kfw, 

ülkedeki küçük ve orta ölçekli firmaların 

desteklenmesi konusundaki faaliyetlerine finansal 

sektör ve enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 

programları aracılığıyla odaklanacak. Grubun 

ihracat, iklim ve altyapı alanlarında destek sunan 

kolu Kfw IPEX Bank da, enerji ve çevre projeleri, 

endüstri ve trafik altyapısı ile ticaret finansmanı 

alanındaki faaliyetlerini büyütecek.”

Kaynak: enerji dergisi
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Türkiye’nin batısında yer alan Edincik rüzgâr enerji santrali, EBRD’nin Türkiye Orta 
Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (MidSEFF) aracılığıyla finanse ettiği 
43 proje arasında yer alıyor.

EBRD Türkiye’de Sürdürülebilir Enerji 
Finansmanına Hız Veriyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), dün 

İstanbul’da düzenlediği üst düzey konferansta, artan 

talebe karşılık vermek üzere Türkiye’de sürdürülebilir 

enerji finansmanına verdiği desteği 500 milyon Avro 

değerinde ilave finansmanla artıracağını duyurmuştur.

Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman 

Programı (MidSEFF) kapsamında bu artışla beraber 

toplam 1.5 milyar Avro değerine ulaşan finansman, 

özel sektör yatırımcılarının kullanımı için kredi ve 

sermaye piyasası araçlarından oluşan varlıklar 

aracılığı ile Türk bankalarına tahsis edilmiştir.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenen finansman, 

su tasarrufu ve atık azaltımı projeleri de dahil olmak 

üzere, Türkiye’de güneş, hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, 

atıktan enerji ve enerji verimliliği girişimlerini içeren 

yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği projeleri için 

katkı sağlayacaktır.

Akbank 2011 yılında aldığı 100 milyon dolar 

değerindeki finansmana ek olarak, 110 milyon dolar 

değerinde finansman daha alarak, programın üçüncü 

aşamasına katılan ilk banka olmuştur. Akbank bu 

güne kadar, sanayide enerji verimliliği, atıktan enerji 

üretimi ve hidroelektrik santrali projelerini de 

kapsayan toplam 6 adet projeyi başarıyla finanse 

etmiştir. 

Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Akbank, 

aynı zamanda EBRD’nin uzun süreli ortaklarından biridir.

Akbank Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Kerim Rota, “MidSEFF’in üçüncü aşamasına katılan 

ilk bankayız. Akbank, ülkemizdeki yenilenebilir 

enerji ve enerji verimliliği projeleri için özel sektöre 

sağladığı finansmanla, Türkiye finans sektöründe 

öncü olmaya devam ediyor. Akbank gelecekte de 

Türkiye’nin toplam enerji üretiminde yenilenebilir 

enerji kaynaklarının payını arttırma hedefine 

ulaşmasına katkı sağlamaya devam edecektir,” 

demiştir.

Bugün Istanbul’da düzenlenen etkinlik, MidSEFF’in 

üçüncü aşamasını başlatmasının yanısıra, programın 

2011’den günümüze kadarki başarılarını hatırlayarak 

finanse edilen en iyi sürdürülebilir enerji projelerini 

de ödüllendirmiştir.

Bu konferans, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı, Avrupa Birliği ve EBRD ortak 

bankaları ile MidSEFF kapsamında finansman 

sağlanan yatırımcıların üst düzey yetkililerini bir 

araya getirmiştir.

EBRD Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği 

Direktörü Terry McCallion, “Son derece başarılı 

ilerleyen MidSEFF Programı, bugüne kadar yedi 

Türk bankası aracılığıyla 43 proje finanse etmiş ve 

toplamda 800 MW kurulu gücünde ek 

yenilenebilir enerji kaynağı inşa edilmesine 

yardımcı olmuştur. Bu yatırımlar Türkiye’nin 2023 

yılına kadar yüzde 30 yenilenebilir enerji kurulu 

gücüne ulaşma hedefini gerçekleştirmek yönünde 

önemli bir adım oluşturmaktadır.” demiştir.

Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Yardım Aracı 

aracılığıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı 

ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yakın bir 

işbirliğinde bulunarak, teknik yardım sağlamak 

amacıyla programı €6.8 milyon miktarında bir 

hibeyle desteklemektedir. Bu hibe fonu EBRD’nin, 

katılımcı bankalara ve yenilenebilir enerji ve enerji 

verimliliği alanlarındaki projeleri için finansman 

arayan özel sektör firmalarına danışmanlık 

sağlamasına olanak vermektedir.

Türkiye’nin artan elektrik ihtiyacını karşılama 

çabası ve pahalı ithal yakıtlardan uzaklaşarak 

enerji kaynaklarını çeşitlendirme hedefi sebebiyle, 

EBRD’nin Türkiye’de sürdürülebilir enerjiye yatırım 

yapması stratejik bir öncelik haline gelmiştir. 

Banka’nın Türkiye’de finansman sağladığı projelerin 

neredeyse yarısı sürdürülebilir enerji alanındadır ve 

2009’dan beri EBRD 70’den fazla proje için 3 

milyar Avro değerinde yatırım yapmıştır. Bu 

yatırımlar arasında ülkenin en büyük rüzgar enerji 

santrallerinden ikisi (Bares ve Rotor) ve Türkiye’nin 

en büyük ve Avrupa’nın ikinci en büyük jeotermal 

enerji santrali (Efeler) bulunmaktadır.

EBRD, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı ile de yakın işbirliği içinde 

çalışarak, yenilenebilir enerji projelerine daha fazla 

yatırım çekmek amacıyla ülkenin ilk Ulusal 

Yenilenebilir Enerji Eylem Planı’nın geliştirilmesine 

yardımcı olmuştur. Bununla birlikte EBRD, ülke 

sanayisinin enerji yoğunluğunu azaltmak için  

halen Türkiye Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 

üzerinde de çalışmaktadır.  

EBRD, Türkiye’de önder bir yatırımcıdır ve İstanbul, 

Ankara ve Gaziantep illerinde bulunan ofisleri 

aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Bugüne kadar 

ülkemizde altyapı, enerji, endüstriyel tarım, 

endüstri ve finans sektörlerinde 180 proje için        

7 milyar Avro’nun üzerinde yatırım gerçekleştirmiştir.   

2015 yılı boyunca EBRD’nin 1,9 milyar Avro 

finansman sağladığı Türkiye, belirtilen yıl için 

EBRD’nin en fazla finansman sağladığı ülke 

olmuştur.
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Alman enerji devi EWE AG’nin 85 yılı aşkın tecrübesini Türkiye’ye taşıyoruz. 
Baca gazı filtrasyonu ve atık ısı geri kazanımını birlikte sağlayan elektrostatik 
filtre sistemlerini size özel finansal çözümlerle birlikte sunuyoruz!

Çevreci ve yüksek verimli 
çözümler ile hizmetinizdeyiz...

Bursa:
Bağlarbaşı Mah. 1. Bakım Sok. No: 2 Kat: 1 
(Esentepe Kavşağı) 16160 Osmangazi Bursa

T 0224 800 28 50    F 0224 800 28 51   

info@enervis.com.tr   www.enervis.com.tr

Bursa İl Mahalli Çevre Kurulu’nun 18.08.2016 tarihli kararı gereği; Tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 
kumaş kurutma proseslerinde bacadan atılan dumandaki yağın filtre edilmesi yasal bir zorunluluktur!


