
 

SAYI 31 KASIM 2016

ENERJİ GÜNDEMİ

Google 
önümüzdeki yıl 04

02 Matthias 
Brückmann'dan 

03 Enervis VAP 
danışmanlığı ile, 

enerji verimliliği
projelerinizde 
%30 hibe…

Ankara Ziyareti 

%100 yenilenebilir 
enerjiye geçecek

Almanya'da 
nükleer 05

geriliyor, yenilenebilir 
enerji artıyor

Enervis VAP danışmanlığı ile, 
enerji verimliliği projelerinizde 

%30 hibe…



2 Enervis’ten Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ı 

Ankara'daki makamında ziyaret eden ve Türkiye'deki 

yatırım planlarını açıklayan EWE AG Yönetim Kurulu 

Başkanı Matthias Brückmann ve EWE Turkey Holding 

Genel Müdürü Dr. Frank Quante, önümüzdeki üç 

yılda Türkiye'ye 120 milyon Euro'ya yakın yatırım 

yapacağını açıkladılar. Bilgi teknolojileri ve enerji 

verimliliği alanlarındaki faaliyetleriyle de Türkiye'de 

daha da büyümek istediklerini belirttiler. Türkiye'ye 

ve Türk ekonomisine güvendiklerini belirten EWE 

Grubu üst düzey yöneticileri, EWE Grubu'nun 

Türkiye'deki yatırımlarına hız kesmeden devam 

edeceğini aktardı. Matthias Brückmann: "EWE Grubu 

yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Bu yatırımlar, 

EWE Grubu'nun Türk ekonomisine olan güveninin bir 

kanıtıdır."

Matthias Brückmann'dan Ankara Ziyareti 

EWE Grubu Türkiye'deki faaliyetlerini 
kararlılıkla sürdürüyor 

Enerji Bakanı Berat Albayrak'ı ziyaretlerinde Matthias 

Brückmann, Türkiye'de gaz, elektrik ve telekomünikasyon 

sektörleri arasında yakınsamayı hayata geçiren ilk 

şirket olduklarına dikkat çekerek, enerji verimliliği 

projeleriyle de büyük oranda tasarruf sağlayarak 

ekonomiye katkıda bulunduklarını açıkladı. Ayrıca 

EWE'nin çevre dostu enerji ve teknolojiye yönelik stratejisini 

enerji verimliliği aktivitelerine odaklanarak Türkiye'de 

de uygulayacaklarını sözlerine ekledi. Bay Brückmann, 

"Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, Enervis,  Millenicom 

ve BTC Türkiye şirketlerimiz ve 1.200'e yakın çalışanımız 

ile müşterilerimize, sektöre ve ülkemize kalıcı değerler 

sunmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz." 

diyerek sözlerini tamamladı.

EWE AG Yönetim Kurulu Başkanı Matthias Brückmann ve EWE Turkey Holding Genel 
Müdürü Dr. Frank Quante Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile 
Ankara'da görüştü. 
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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 destekleri başvuruları, 

yetkili Enerji Verimliliği Danışmanlık firmaları 

tarafından hazırlanabilmektedir.

Enerji sektöründe 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 temsilcisi Enervis olarak, 

sanayi tesislerinde Verimlilik Artırıcı Proje 

(VAP) hazırlama yetkimiz bulunmaktadır.

 

2017 Yılı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) 1. Dönem Başvuruları 
01 Ocak 2017 ile 31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacaktır!

Enervis VAP Danışmanlığı ile, 
Enerji Verimliliği Projelerinizde %30 Hibe…
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Veri merkezlerinin çevre dostu olması konusunda önem gösteren Google, tüm veri 
merkezlerinin enerjisini %100 yenilenebilir kaynaklardan karşılamak istiyor.

Google Önümüzdeki Yıl %100 Yenilenebilir 
Enerjiye Geçecek

Dünya uzun zamandır fosil yakıtlar gibi kaynaklardan 

elde edilen enerjilerin çevreye ciddi anlamda 

zararlar verdiğinin ve bu zararların ileride kendine 

oluşturacağı tehditlerin farkında olduğu için uzun 

zamandır yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji 

sağlama konusunda ciddi adımlar atıyor.

Bu alanda önemli çalışmalar yürüten Google, 

TechCrunch’ın haberine göre önümüzdeki yıl tüm 

veri merkezlerini yenilenebilir enerjiden güç alan 

çevre dostu merkezlere dönüştürmek istiyor. 

Halihazırda bu alanda çalışmalar yürüten Google’ın 

hedefi çevreye zarar vermeyen bir veri merkeziyle 

tüm dünyaya hizmet etmek.

Google tüm servisleriyle birlikte dünyanın en büyük 

veri merkezine sahip şirketlerinden bir tanesi, 

haliyle de Google’ın tüm veri merkezlerine 

yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji sağlaması zor 

bir durum. Söylenene göre Google bunun için en az 

bir amazon ormanı büyüklüğünde solar panel 

çiftliğine ve diğer alternatif yenilenebilir enerji 

kaynaklarına ihtiyaç duyacak.

Ancak Google’ın bu alanda kararlı olduğunu ve 

yürüttüğü çalışmaların olumlu ilerlediini hesaba 

katarsak Google önümüzdeki yıl bunu başararak 

tamamen çevre dostu veri merkezlerine sahip olabilir.

Kaynak:

http://enerjienstitusu.com



5Enervis Enerji Gündemi

Geçen yıl yaklaşık 647 milyar kilovatsaatlik elektrik üreten Almanya’da nükleerin payı 
azalırken, yenilenebilir kaynakların payı ise arttı.

Almanya'da Nükleer Geriliyor, 
Yenilenebilir Enerji Artıyor

Avrupa'nın en fazla enerji tüketen ülkesi Almanya, 

geçen yıl toplam brüt elektrik üretiminin yüzde 

42,2’sini kahverengi kömür (linyit) ve maden 

kömüründen sağladı. 

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) verilerinden 

derlediği bilgilere göre, ülkede 2015 yılında yaklaşık 

647 milyar kilovatsaatlik elektrik üretildi. Elektirk 

üretimi, 2015’te 2014 yılına kıyasla artış kaydetti.

Geçen yıl toplam brüt elektrik üretiminin yüzde 

42,2’si kömürden elde edildi. Kahverengi kömür ve 

maden kömürünün elektrik üretiminin yüzde 57'sini 

karşıladığı 1990'dan beri bu oran belirgin şekilde 

azaldı. Ayrıca kömürden elektrik üretimi 2014 yılına 

kıyasla da azaldı. 

Federal hükümet, 1990 yılından bu yana 2020 yılı 

itibarıyla sera gazı emisyonlarını yüzde 40 

azaltmayı hedefliyor. Uzmanlar, bunun yalnızca 

ülkedeki eski kömür santrallerinin teker teker 

kapatılmasıyla başarılabileceğini düşünüyor. 

Elektrikte yenilenebilir enerjinin payı 
arttı

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da kömür 

halen en önemli enerji kaynaklarından birisi olsa 

da yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi de 

giderek artıyor.

1990 yılında yenilenebilir kaynaklardan sağlanan 

enerji üretimi yüzde 4'ün altında iken, bu oran 

2015 yılında yüzde 30’a ulaştı. 

 

Nükleerin payı azalıyor

Almanya'da nükleer enerjinin önemi ise giderek 

azalıyor. 1990 yılında nükleer santrallerden elde 

edilen enerji, toplam üretilen brüt elektriğin 

yüzde 28'ini oluşturdu. Bu oran geçen yıl yüzde 

14,1’e gerilerken, 2014 yılında ise yüzde 15,5 

düzeyinde ölçüldü. 

Almanya'da Bakanlar Kurulu, 2014 yılının Nisan 

ayında elektrik fiyatlarının hızlı artışının önüne 

geçilmesi amacıyla "Yenilenebilir Enerji Yasası"nda 

(EEG) bazı düzenlemeler yapılmasını öngören 

yasa tasarısını kabul etmişti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından 

hazırlanan ve Yenilenebilir Enerji Yasası'nda reform 

olarak nitelendirilen düzenlemelerle yenilenebilir 

enerjinin geliştirilmesinin herkes için planlanabilir 

olması, elektrik fiyatlarının artmasının hissedilebilir 

şekilde frenlenmesi ve yenilenebilir enerjinin daha 

güçlü şekilde piyasaya sunulması hedefleniyor.

Almanya'da 2015 yılında üretilen elektriğin enerji 

kaynaklarına göre dağılımı şöyle:

Enerji kaynağı    Elektrik üretiminde  

 pay (%)

Yenilenebilir enerji kaynaklar   30

Kahverengi kömür   24

Maden kömürü   18,2

Nükleer enerji   14,1

Doğal gaz    8,8

Diğer  4,1

Madeni yağ ürünleri   0,8

Kaynak: 

http://www.enerjidergisi.com.tr
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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!


