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

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.
 

İrtibat:
Sedat Vatandaş
T: 0224-800 28 50 dahili : 2870
Mail: sedat.vatandas@enervis.com.tr
info@enervis.com.tr
 
 
 
 

www.enervis.com.tr
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Türkiye’de enerji verimliliği alanında geliştirdiği 

projelerle adından söz ettiren Enervis, Bursa 

Makine Mühendisleri Odası’nda bir eğitim düzenledi. 

Daha önce O.S.B’lerde enerji verimliliği hakkında 

eğitimler veren Enervis, MMO’da düzenlediği 

eğitime, yenilenebilir enerji konusunu da ekledi. 

22 Aralık’ta düzenlenen etkinliğe, çeşitli sektörlerde 

çalışan 50’nin üzerinde mühendis ve yönetici 

katıldı. Enervis bünyesinde çalışan eğitimciler, 

kapanış konuşmalarının ardından soru cevap 

şeklinde katılımcıların enerji verimliliği ve yenilenebilir 

enerji ile ilgili merak ettiklerini yanıtladı.

Etkinlik hakkında konuşan Enervis Genel 

Müdürü Osman Kipoğlu; “Sanayi, Bursa 

ekonomisinin temelini oluşturuyor. Bursa’da 

faaliyet gösteren sanayi kuruluşları için de enerji 

verimliliği vazgeçilmez bir unsur. Düzenlediğimiz 

eğitimlerle farklı sektörlerde çalışan mühendis ve 

yönetici arkadaşlarımızı bilinçlendirerek, enerji 

tasarrufu yapmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. 

Sadece hayata geçirdiğimiz projelerle değil, 

düzenlediğimiz eğitimlerle de enerji verimliliği ve 

yenilenebilir enerji konularının hem sektör hem 

de ülkemiz sanayi için ne kadar önemli olduğunu 

anlatmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Bursa Mühendisler Odası’nda ‘’Endüstriyel İşletmelerde 

Enerji Geri Kazanımı’’, ‘’Enerji Verimliliği Danışmanlık 

Faaliyetleri’’, ‘’Yenilenebilir Enerji Kullanımı 

(Güneş Enerjisi) ve Atık Hava Filtrasyonu’’ ana 

başlıklarında eğitimler gerçekleştirildi. 

Yatırımlar Müdür Yardımcısı Serkan Bereket, 

Güneş Enerji Sistemleri Birim Yöneticisi Umut 

Gürsan, Mekanik İşler Birim Yöneticisi Uğur 

Kozan, Enerji Verimliliği ve Yönetim Birim 

Yöneticisi Sedat Vatandaş ve Enervis Genel 

Müdürü Osman Kipoğlu Enervis bünyesinde 

çalışan ve eğitim veren isimler arasında yer aldı. 

Etkinliğin moderatörlüğünü ise Yunus Demirci 

üstlendi.

EWE Turkey Holding’e bağlı enerji verimliliği danışmanlığı şirketi Enervis, 
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kapsamında bir eğitim düzenledi. 22 
Aralık’ta Bursa Makine Mühendisleri Odası’nda gerçekleşen eğitime, çeşitli 
sektörlerde çalışan 50’ye yakın mühendis ve mühendis yönetici katıldı. Daha 
önce Organize Sanayi Bölgesi’nde (O.S.B) eğitimler düzenleyen Enervis, 
eğitimlerine yenilenebilir enerji başlığını da ekleyerek devam edecek.

Enervis’ten Mühendislere 
Enerji Verimliliği Eğitimi

Enervis’ten Haberler
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Üniversite, Sanayi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri işbirliğinde, 
Türkiye’nin Güneş Enerjisi Sektöründe en önemli organizasyonlarından olan  
“SOLAR TR2016” uluslararası solar konferans ve sergi etkinliği 06 – 08 Aralık 2016 
tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

Enervis SOLAR TR’de 

Dünya’da ve Türkiye’de önemi giderek artan güneş 

enerjisinin yaygın kullanımında yenilikçi teknoloji 

ve uygulamaları konu alan, bilim ve teknoloji ağırlıklı 

konuların ele alındığı Solar TR‘e konferansına  

sektörün önde gelen oyuncuları, Yerli ve yabancı 

yatırımcılar, Solar EPC firmaları ve devlet temsilcileri 

yoğun katılım gösterdi.

Güneş Enerjisi Yatırımlarında Fırsatlar ve Tehditler 

konu başlığı altında Türkiye’nin önde gelen sektör 

oyuncuları ile beraber Enervis’de yer aldı.

Enervis Güneş Enerji Sistemleri birim yöneticisi 

Umut Gürsan; yaptığı konuşmada; Türkiye’nin 

Güneş yatırımlarında ulusal ve uluslararası konumunu 

değerlendirip, Bin megavatlık kapasiteyle dünyadaki 

fotovoltaik noktasında en büyük güneş tarla alanlarından 

biri olan Karapınar, Yenilenebilir Enerji Kaynak 

Alanları (YEKA) ihalesi ile ilgili de detaylı bilgiler 

vererek sektör oyuncularının ilgisinin artışından bahsetti.

Arazi kurulumlarına ek olarak çatı kurulumlarının 

artacağından ve bu konuda yasal mevzuatların çatı 

uygulamalarının önünü açmaya yönelik geliştiği 

bilgisini vermiş, Söz konusu uygulamalara yönelik 

Enervis’in model çalışmalarından ve ileride sektörün 

bu noktasında da yer alacağını belirtti.

Gürsan; Yabancı yatırımcıların güneş enerjisi sektörüne 

yatırım yapma konusunda çekinceleri hakkında 

detaylı bilgiler aktardı. 2016 yılı yaz aylarında yapılan 

değişiklikle solar paneller yatırım teşvik kapsamından 

çıkarılarak, yatırımcılara neredeyse panellerin bedellerini 

aşan bir KDV yükü ile karşı karşıya bırakıldığı bilgisini 

aktarıp, 2016 Mart ayında yapılan mevzuat değişikliği 

neticesinde Lisanssız Elektrik Üretiminde 1MW sınırı 

getirilmesi ve söz konusu sınırlamanın kapsamı 

genişletilerek gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya 

dolaylı olarak ortak olduğu tüzel kişilerde bu kapsama 

sokulmuş olması konularına değinmiştir.

Mevzuat konularında yaşanan değişikliklerin yatırımcılarda 

tedirginliğe yol açtığını Enervis müşterileri’nin bu 

konudaki endişelerini aktarmıştır. Son olarak sistem 

kullanım bedellerinin 10 katına kadar arttırılması konusunun 

EPDK‘nın gündeminde olduğu, söz konusu artırımın 

gerçekleştirilmesi halinde artan maliyetler nedeniyle 

yatırımcıların zor durumda kalacağı bilgisini vermiştir.
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Fransa'nın Normandiya bölgesinde 'elektrik üreten yolun' ilk kilometresi hizmete 
girdi.

Dünyanın İlk ‘’Elektrik Üreten Yolu’’ 
Fransa'da Hizmete Girdi

Deneme amaçlı yapılan, fotovoltaik kaptörlü 
bloklardan üretilen ve dünyada bir ilki oluşturan            
1 kilometrelik yol, Fransa Çevre ve Tabi Kaynaklar 
Bakanı Segolene Royal tarafından hizmete sokuldu.

Bu tür ‘’çevre dostu’’ yolların Fransa genelinde 
çoğaltılmasını arzuladığını söyleyen Fransız bakan 
dünyada bir ilk olan bu bir kilometrelik yolun ‘’çok 
umut verici’’ olduğunu belirtti. Güneş enerjisiyle 
elektrik üreten yolun ilk kilometresinin 5 milyon 
Euro‘ya mâl olduğu belirtildi.

Fransa’nın Normandiya bölgesinde inşa edilen                
1 kilometre uzunluğundaki yol, dünyada bir ilke imza 
atarak kendi elektriğini üretebiliyor. Güneş pilleri ya 
da dizinleri sayesinde ışık kaynağından elektrik elde 

etme yöntemi olan fotovoltaik teknolojisine sahip 
yol üzerinde aşınmayı önlemek için -lastiklerin 
yolu daha iyi kavramalarını da sağlayan- ince ve 
dayanıklı silikon bir tabaka yer alıyor.

Wattway ismiyle de bilinen yol aracılığıyla elde 
edilen enerjinin ise güzergah üzerinde yer alan 
sokak aydınlatmalarında kullanılacağı ifade ediliyor. 
Çevre dostu olmasının yanı sıra araçların geçişine 
de uygun şekilde tasarlanan yol, uzun vadede 
önemli oranda tasarruf yapılmasını sağlayacak

Enerji Atlası
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ABD’nin Las Vegas kenti artık enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir 
kaynaklardan sağlayacak. Şehirde bu sayede yıllık 5 milyon dolar tasarruf 
sağlanacağı ifade ediliyor.

Las Vegas Artık Enerji İhtiyacını Sadece 
Yenilenebilir Kaynaklardan Alacak

10 senelik bir yenilenme süreci sonucunda, ABD’nin 
Nevada eyaletine bağlı olan Las Vegas kenti tüm 
enerjisini yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı 
başardı. Las Vegas böylelikle bu başarıyı sağlayan en 
büyük Amerikan kenti oldu.

Belediye Başkanı Carolyn Goodman “Las Vegas, tüm 
gücünü yeşil kaynaklar kullanarak sağlayabilen 
dünyanın sayılı birkaç şehri olmayı başardı” 
açıklamasında bulundu.

Şehir, yıllar içerisinde projeye 40 milyon doları 
aşkın miktarda yatırım yaptı. Şehirde bulunan 
binalara takılan güneş panellerinin sağladığı enerji, 
senelik 5 milyon dolarlık tasarruf sağlayacak.

 

Kaynak: http://enerjienstitusu.com
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“Türkiye Güneş Enerjisindeki 
Hedeflerine 2023’ten Önce Ulaşabilir”

Küresel Güneş Enerjisi Konseyi Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Bruce Douglas, Türkiye’nin güneş enerjisinde 
2023’e kadar 5 gigavata ulaşma hedefini rahatlıkla 
aşabileceğini belirterek, “Analizlerimiz, 2020 yılına 
kadar Türkiye’nin asgari 8 gigavat güneş enerjisi 
kapasitesine ulaşabileceğini gösteriyor.” ifadesini kullandı.

Türkiye güneş enerjisi sektörüne ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan Douglas, Türkiye’nin güneş enerjisinde potansiyelinin 
yüksek olduğunu ve bu enerjiyi verimli kullanabilecek 
kadar geniş kara sahasının bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin 2023’e kadar kurulu kapasitesinin yüzde 
30’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı 
hedeflediğini hatırlatan Douglas, “Türkiye, hidroelektrik 
kapasitesine 34 gigavat, rüzgar enerjisine 20 gigavat, 
güneş enerjisine 5 gigavat, jeotermal ve biyokütle 
kurulu gücüne de 1 gigavat eklemeyi hedefliyor. Bu 
hedeflere ulaşmak için su kaynaklarından elde 

edilmeyen (non-hydro) yenilenebilir enerji üretiminin, 
10 yıldan kısa sürede 7 kat artırılması gerekiyor.” dedi.

Türkiye’nin 2023’e kadar güneş enerjisi kapasitesini 
5 gigavat artırma hedefini kolayca aşabileceğini 
belirten Douglas, “Analizlerimiz, 2020 yılına kadar 
Türkiye’nin asgari 8 gigavat güneş enerjisi kapasitesine 
ulaşabileceğini gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Douglas, bu alanda Almanya, İngiltere, ABD ve Çin 
gibi ülkelerin çalışmalarının örnek oluşturduğuna 
dikkati çekerek, Türkiye’nin kararlı davranması ve 
destekleyici siyasi düzenlemeleri devreye alması 
durumunda, yıllık 2 gigavattan fazla güneş enerjisi 
kurulumunu kolayca gerçekleştirebileceğini dile 
getirdi.

Kaynak: Enerjienstitusu.com



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!


