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‘‘

‘‘Türkiye’de enerji verimliliği sektörünün lider kuruluşlarından 
Enervis, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği’nin 
düzenlediği (SÜT-D); Karbon Yönetimi, Karbon Teknolojileri 
ve Karbon Ticareti konularını işleyen 4. İstanbul Karbon 
Zirvesi’ne katıldı. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ana 
destekçi, Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği’nin (IETA) 
ise global destekçi olduğu zirve, 25 Nisan’da İstanbul Teknik 
Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 

Enervis’ten ödüllü enerji ve karbon 
yönetimi 

İklim değişikliği ile mücadelede söz sahibi olan lider 
kuruluşlarının uzmanları, enerji yoğun sanayi kuruluşları, 
finans sektörü, kamu kuruluşları, üniversite kanaat 
önderleri, sivil toplum örgütleri, medya ve gençlerin bir 
araya geldiği zirvede Enervis, "Önce Biz Karbon Ayak 
İzimizi Düşürüyoruz" isimli tekstil sektöründe atıksu ısı 
geri kazanımı projesi ile “Düşük Karbon Kahramanları” 
ödülünü aldı. Karbon emisyonunun azaltımına yönelik 42 

Enervis “Düşük Karbon Kahramanları 
Ödülü” aldı

projenin aday olduğu yarışta, Enervis ile birlikte 18 
kuruluş bu ödüle layık görüldü. 

Üretim ve tüketimde karbon yönetimini mükemmel 
seviyelerde başaranları, düşük karbon ekonomisi için 
uğraş verenleri desteklemeyi ve böylece toplumda 
konunun bilinirliğini artırmayı hedefleyen ödül, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürü Dr. Oğuz Can tarafından verildi.

Karbon ayak izi azaltımında sorumlu 
bir kuruluş

Kuruluşların enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi 
dahil enerji performansının iyileştirilmesi için gerekli 
olan sistemleri ve prosesleri oluşturabilmesini sağlamak 
amacıyla oluşturulan ISO 50001 Enerji Yönetim 
Standardı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Enervis; 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı “Sera Gazı 
Emisyonlarının Takibi (SGET) Hakkında Yönetmelik” 
uyarınca, müşterilerine Türk ve Alman uzmanlar 
aracılığıyla izleme raporları hizmeti veriyor. 

Karbon Ayak İzi ile ilgili özet raporlar sunarak tesislerin 
tasarruf potansiyellerini ve gelecek faaliyetlerin 
sürdürülebilirliği için alınması gereken önlemleri tespit 
eden Enervis enerji üretiminde karbon yönetiminin 
bilinirliğini artırmayı amaçlıyor.  

EWE Turkey Holding’in enerji 
verimliliği ve yenilenebilir enerji 
alanında faaliyet gösteren iştirak 

firması Enervis, karbon ayak izini 
azaltarak iklim değişikliği ile 

mücadeleye destek olan şirketlerin 
ödüllendirildiği 4. İstanbul Karbon 

Zirvesi’nde, tekstil sektöründe 
atıksu ısı geri kazanımı projesi ile 

“Düşük Karbon Kahramanları” 
ödülünü aldı. 



Kuzey Denizi’ndeki Borkum adası yakınlarına inşa 
edilecek “Trianel Windpark Borkum II” açık deniz 
rüzgâr çiftliği projesine, Zürih şehrinin İsveçli enerji 
tedarikçisi ewz de katıldı. Projede ewz, İsveçli yatırım 
fonu Fontavis AG ile birlikte yüzde 24.5 hisseye sahip. 
Ortak girişimin kalan hisselerinin yüzde 37.5 ile EWE 
AG’nin elinde bulunurken, hisselerin yüzde 38’i ise 18 
Alman belediyesinden meydana gelen Trianel iş 
birliğinde yer alıyor. Şirketler, 200 megawatt 
kapasiteye sahip rüzgâr çiftliği projesine toplamda 800 
milyon Euro yatırım yapacak. Açık deniz trafo 
istasyonu ve şebeke bağlantısı hâlihazırda kurulmuş 
olan açık deniz rüzgâr çiftliği projesi, arkasında bu 
güçlü yatırımcıların desteğiyle ikinci aşamaya 
geçmeye hazır. Mevcut planlara göre, her biri 6.2 
megawatt kapasiteye sahip 32 açık deniz rüzgâr 
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EWE’nin Açık Deniz Rüzgar Çiftliği Ortak 
Girişiminin Yatırımcı Grubu Tamamlandı.

türbininden oluşacak olan rüzgâr çiftliğinin inşaatının 
2018 baharında başlaması ve 2019 yılı içerisinde 
tamamlanması bekleniyor. 

Rüzgâr çiftliği tümüyle 
hizmete alındıktan sonra, 
yılda yaklaşık 800 milyon 

kilowatt/saat enerji 
üreteceği öngörülüyor.

‘‘

‘‘
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Türkiye sürdürülebilir enerjide dünya sıralamasında 111 ülke arasında 
23. sırada yer aldı.

Türkiye Sürdürülebilir Enerjide 23. Sırada 
Yer Aldı

Coğrafi konum itibari ile rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi 
üretim sistemleri için çok uygun olan Türkiye’de yapılan 
çalışmalar sonucunda dünya sıralamasında yükselme 
kaydedildi. Dünya Bankası tarafından bu yıl ilk defa 
yayımlanan Sürdürülebilir Enerji için Mevzuat 
Göstergeleri raporlamasına göre Türkiye sürdürülebilir 
enerjide dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor. Geçen 
yıl ülke genelinde enerjiye erişim, yenilenebilir enerji ve 
enerji verimliliği alanlarında gösterilen başarılar 
sayesinde dünya sıralamasında 23. Sırada yer aldı.

Raporlamadan alınan bilgilere göre Türkiye enerjiye 
erişim, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği 
alanlarında yapılan çalışmalar sonucunda 111 ülke 
arasında büyük başarı göstererek 23. Sırada yer almayı 
başardı. Raporlamadan alınan diğer bir bilgiye göre ise 
dünyada tüketilen enerjinin yüzde 90’ı raporlamada 
geçen bu 111 ülkede üretiliyor.

Dünya Bankası tarafından yapılan raporlamaya göre 
ülkeler sürdürülebilir enerji sıralaması, enerji verimliliği, 
enerji erişimi ve yenilenebilir enerji alanındaki 
gelişimleri baz alınarak değerlendirildi. Geçtiğimiz 
yıllarda rüzgâr enerjisi ve güneş enerji santralleri 
alanlarında yapılan yatırımlar Türkiye’nin dünya 
sıralamasında ilerlemesini sağladı.

Raporlamadan elde edilen bilgilere göre Türkiye’nin 
sıralamada yükselmesinde binalarda hayata geçirilen 
enerji verimliliği uygulamalarının, beyaz eşyalarda 
uygulamaya geçilen enerji verimliliği derecelendirme 
sisteminin, ulusal eylem planı çalışmalarının ve 
uyguladığı teşviklerin enerji verimliliği alanında dünyada 
başarılı ülkeler arasında bulunmasında çok etkili oldu.

Kaynak
http://enerjienstitusu.com/2017/03/08/turkiye-surdurule
bilir-enerjide-23-sirada-yer-aldi/
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YEKDEM kapsamında elektrik üretimi için ödenen destek miktarı, martta geçen yılın 
aynı ayına göre 279 milyon 181 bin lira artarak, 1 milyar 472 milyon 751 bin liraya ulaştı.

Yenilenebilir Enerjiye Yaklaşık 
1,5 Milyar Lira Destek

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması 
(YEKDEM) kapsamında üretilen elektrik için ödenen 
destek miktarı, martta geçen yılın aynı ayına göre 279 
milyon 181 bin lira artarak, 1 milyar 472 milyon 751 bin 
liraya çıktı.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. verilerine göre, YEKDEM 
kapsamında martta 4 milyar 771 milyon 477 bin kilovatsaat 
elektrik üretildi. Böylece geçen ay üretilen toplam elektriğin 
yüzde 20,2’si bu kapsamdaki santrallerden karşılandı.

YEKDEM kapsamında üretilen elektriğin, 2 milyar 888 
milyon 446 bin kilovatsaati hidroelektrik santrallerden,  
1 milyar 314 milyon 906 bin kilovatsaati rüzgar enerjisi 
santrallerinden sağlandı. Kalan yaklaşık 566 milyon 122 bin 

kilovatsaatlik üretim ise biyogaz, biyokütle, jeotermal ve 
çöp gazı kaynaklarından elde edildi.

Yenilenebilir kaynaklarından üretilen söz konusu elektriğe 
1 milyar 386 milyon 73 bin lira ödenirken, lisanssız güneş 
enerjisinden elde edilen enerji için de 86 milyon 678 bin 
288 lira destek sağlandı. Böylece, martta YEKDEM 
kapsamında yapılan elektrik üretimi için ödenen destek 
miktarı geçen yılın aynı ayına göre 279 milyon 181 bin 
lira artarak, 1 milyar 472 milyon 751 bin lira oldu.

Kaynak
http://petroturk.com/yenilenebilir/yenilenebilir-enerjiye-y
aklasik-15-milyar-lira-destek



Bu sorunu çözmek için UC Berkeley ve MIT araştırmacıları; 
kullanılmayan bir kaynaktan su toplamak için çöl gibi yerlerde 
kullanılabilen, güneş enerjisi ile çalışan bir cihaz üretti.

Bu su toplama sistemleri genellikle yüksek nem seviyeleri 
veya güç kaynağı gibi çalışma koşullarına gereksinim duyuyor. 
UC Berkeley’nin önderliğindeki ekip, kurak ve kuraklığa 
maruz kalmış bölgelerde bile elektriğe erişimi olmayan 
kişilerce bile kullanılabilecek bir çözüm geliştirmek istiyor.

Bunu yapmak için, metal-organik çerçeveler (MOF) 
olarak bilinen, 20 yıldan daha önce öncülük ettiği bir 
sentetik materyal sınıfına yöneldiler. Bu bileşikler, organik 
moleküller ile birlikte dikişli metallerin bir kombinasyonuna 
sahip. İstenmeyen elementlerin akmasına izin verirken 
gaz ve sıvı molekülleri tutabilen katı ve gözenekli yapılar 
oluşturur. Bugüne kadar MOF’ler karbon dioksit, hidrojen 
ve metan gibi gazları yakalamak için kullanılıyordu. Bu 
durumda, su toplama makinesi Yaghi ve arkadaşlarının 
UC Berkeley’de 2014’te su molekülleri yakalamak için 
geliştirdikleri bir zirkonyum esaslı MOF kullanıyor. Güneş 
ile yoğunlaştırıcı bir yer arasında sıkışan malzeme su 
molekülleri yakalıyor. Daha sonra, güneş ışığı MOF’yi 
ısıtıyor ve su moleküllerini kondansöre doğru iter ve burada 
bir kolektöre damlayan su damlacıkları haline geliyor.

MIT’nin cihaz araştırma laboratuarı başkanı Evelyn Wang, 
“Bu çalışma, yüksek nispi nem koşulları gerektirmeyen ve 
havadaki suyun hasat edilmesi için yeni bir yol sunmakta 
ve mevcut diğer teknolojilerden çok daha fazla enerji 
verimliliği sağlamaktadır” dedi. Çalışmaya göre; prototip, 
%20 gibi düşük nem seviyelerinde 1 kg MOF kullanarak 
12 saatlik bir süre boyunca havadan yaklaşık 3 litre su 
üretmeyi başardı. Sonuçları düşük nemde havadan 
yapılan üretim için “büyük bir atılım” olarak nitelendiren 
Yaghi, bu teknolojinin “kişiselleştirilmiş su” dediği şeyin 

Bilim insanları güneş enerjisi ile su üretmeyi başardılar.

Dünya Sağlık Örgütü’nün son raporuna göre; yaklaşık 2 milyar insan temiz içme 
suyuna erişemiyor. 
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Güneş Enerjisi ile Su Üretildi

kapılarını açtığını ve yoksul ülkelerdeki hanelerin bu 
cihazdan faydalanabileceği bir geleceği mümkün 
kıldığını belirtti.

Araştırmacılar, cihazın ticaretine başlamadan önce 
iyileştirme için üzerinde daha fazla çalışılması 
gerektiğinin farkında. Günümüzde MOF, sudaki 
ağırlığının yalnızca yüzde 20’sini, bir kilogramda 150 
dolara mal oluyor. Doğru malzemeyi kullanmak, 
maliyetleri düşürürken emilim oranını en az %40 
oranında artırabilir. Aynı zamanda Wang’ın ekibi hasat 
sistemini iyileştirmek için de çalışıyor. Böylelikle sadece 
gün boyunca değil, saat boyunca su üretebiliyor.

Kaynak
http://enerjienstitusu.com/2017/04/18/gunes-enerjisi-ile
-su-uretildi/
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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:
Bağlarbaşı Mah. 1. Bakım Sok. 
No: 2 Kat: 1 (Esentepe Kavşağı) 
16160 Osmangazi Bursa

T (0224) 800 28 50    
F (0224) 800 28 51

 

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

3,25 MW Güneş Enerjisi 
Santral Kurulumu, Kayseri

www.enervis.com.tr


