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Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları 
2018 Yılında Üç Dönem Olarak Yapılacak

Enervis 2017 yılında 

Türkiye’de Enerji Verimliliği 

Projesi’ni (EnEffTurN) 

gerçekleştirmiş ve Yenilenebilir 

Enerji Genel Müdürlüğü ile 

yaptığı görüşmeler ile VAP 

başvuru döneminin ikiye 

çıkmasını sağlamıştı.

‘‘

‘‘

Her yıl Ocak ayında sadece 1 dönem olarak başvurusu yapılan VAP (Verimlilik Arttırıcı 
Proje) başvuruları 2018 yılında üç dönem olarak yapılacak.

Bu sayede Ocak döneminde başvuruyu kaçıran endüstriyel 
işletmeler ikinci dönemde başvuru yapabilmiş ve 
destekten faydalanabilmişti.

2018 yılında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 
Verimlilik Artırıcı Proje (VAP)  başvuru dönemlerini üçe 
çıkardı. Hali hazırda Ocak ayı başvuruları tamamlanmış 

olup Nisan ve Eylül dönemlerinde yeni başvurular alınacak.

2018 Yılı 2. dönem Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları 
02 Nisan 2018 ile 30 Nisan 2018 tarihleri arasında, 3. 
dönem Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları ise 03 
Eylül 2018 ile 01 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) başvuruları bu yıl ENVER 
Portalı üzerinden elektronik yolla ve ıslak imzalı olarak 
posta yoluyla yapılacak. İlerleyen yıllarda ENVER Portalı 
daha aktif olarak kullanılacak olup başvurular sadece 
portal üzerinden gerçekleşecektir. 

YEGM tarafından VAP hazırlama yetkisi verilmiş 
danışmanlık şirketlerinden olan Enervis, Verimlilik 
Arttırıcı Proje hazırlığı için gerekli olan proses bazlı ve ya 
bölüm bazlı enerji etütleri yaparak, başvuru dosyasının 
hazırlaması konusunda uzman ekibi ile müşterilerine 
destek vermektedir. 

Doğru Enerji verimliliği yatırımı ile enerji maliyetlerinizi 
azaltırken, Enervis farkı ve VAP desteği ile yatırımın geri 
dönüş süresini kısaltabilir, hemen kara geçebilirsiniz.

http://www.eie.gov.tr/verimlilik/d_VAP.aspx
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EWE AG ve Avrupa Enerji Borsası EPEX SPOT arasında, Essen’deki Enera projesi 
kapsamında işbirliği anlaşması imzalandı. 

EWE AG ve Avrupa Enerji Borsası EPEX SPOT 
Arasında İş Birliği

Proje dâhilinde, her iki şirket de, sistem operatörleri 
Avacon Netz, EWE NETZ ve TenneT ile birlikte esneklik 
kaynakları için yerel bir pazar platformu yaratarak Avrupa 
enerji piyasasının yerel boyutunu öne çıkarmayı taahhüt 
etti. Proje ortakları, bu pazar platformu ile yaygın bir sorun 
olan şebeke kısıtlılığı sorununa etkili bir çözüm getirmeyi 
amaçlıyor. Söz konusu pazar platformu, sistem operatörlerinin 
ve proje konsorsiyumuna esneklik tedarik eden şirketlerin 
kullanımına sunulacak. 2018 yılında gerçekleştirilecek 
uygulama fazının ardından, kavram kanıtlama amacıyla 
2019-2020 arasında iki yıllık bir deneme fazı olacak. 
Yapılan işbirliğiyle amaç, önce pilot bir bölgede 
ölçeklendirilebilir çözümler geliştirmek ve bu çözümleri 
daha sonra çok daha geniş bir ölçekte uygulamak. 

Aynı zamanda, enerji sektörünün dijitalleşmesi, tüketicilerden, 
üreticilerden ve depolama sistemlerinden dağıtılan esnekliğe 
erişim imkânı sunuyor. Bu esneklik kaynaklarının sistem 
operatörleri tarafından kullanılabilir olması, yerel kısıtlılık 
sorunlarının çözülmesi için çok önemli. İşte Enera projesi 
de bu noktada devreye giriyor. EWE CEO’su Stefan 
Dohler ise “Enera projesinin konsorsiyum lideri olarak, 
şebekede dağıtılan esnekliği etkili bir şekilde koordine 
edecek akıllı bir pazar mekanizması oluşturmaya yönelik 
çok büyük bir adım olan bu somut girişimden çok 
memnunuz. Mekanizmayı %100 yenilenebilir enerji 
kaynağının kullanımıyla, tamamen dijitalleştirilmiş bir 
şekilde sunarak, geleceğin enerji piyasasının önünü açmış 
olacağız.” şeklinde konuştu. 
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Mart ayı itibarıyla ithal alınan led ampuller, elektrik 
motorları, klimalar, soğutucular, televizyonlar, fırınlar, 
çamaşır ve bulaşık makinelerinde enerji verimliliği 
testlerinin yapılmaya başlayacağını bildiren Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, elektrikli cihazlarda enerji 
verimliliğinin artırılması sayesinde elektrik tasarrufunun 
sağlanacağını aktardı. 

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen sıkı ithalat 
denetim politikası kapsamında, 2017 senesinin 
Temmuz ayında ithalatta ürün güvenliği denetimine 
dahil olan tüketici ürünlerinde belge ve işaret 
kontrolünün yanı sıra laboratuvar testlerinin de 
yapıldığını anımsatan Zeybekci, yapılan denetimler 

Enerji Verimliliği Testleri Artacak
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ithal alınan çeşitli elektronik ürünlerde enerji 
verimliliği testleri yapacaklarını açıkladı.

sonucu güvenli olmayan 8 milyon ürünün ithalatına izin 
verilmediğini belirtti. Zeybekci, bu ürünlerin dörtte 
birlik bölümünü led ampullerin oluşturduğunu 
vurgulayarak, bu ürün gurubunda 2.2 milyon ürünün 
ithaline izin verilmediğini dile getirdi.

Aydınlatmanın enerji kullanımındaki payı incelendiğinde, 
ithalat denetimlerinde test uygulamasının öneminin 
anlaşıldığına dikkat çeken Zeybekci, test uygulamasından 
başarılı sonuç aldıklarını ifade ederek, Bakanlığın bu 
konuda yeni çalışmalar yaptığını belirtti. Elektrik 
motorlarının kullanım süresi boyunca değerinin 50 katı 
kadar elektrik harcadığını bildiren Ekonomi Bakanı 
Zeybekci, denetlenen elektrik motorlarının senelik ithalatının 
31 milyon dolar maliyetinin olduğunu vurgulayarak, bu 
ürünlerin ilerleyen süreçte elektrik faturalarına her sene 
1.5 milyar dolar ekleyeceğini anlattı.

İthal elektrik motorlarında enerji verimliliğinin dörtte 
bir oranında artmasının 375 milyon dolar tasarruf 
sağlayacağına işaret eden Zeybekci, ithalatta ürün 
güvenliği denetimleri için 2016 senesinde başlatılan 
enerji verimliliği denetimlerini bir üst seviyeye çıkararak 
laboratuvar testi uygulamaya başladıklarını aktardı.

Kaynak: http://gazeteenerji.net

Zeybekci, elektrik 
tasarrufunun olumsuz 
çevresel etkileri azaltacağını 
ve enerjide dışa bağımlı olan 
Türkiye’nin cari açığının 
kapatılmasına destek 
olacağını belirtti.

‘‘

‘‘
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Organik güneş panellerinin 2020'de piyasada olacağını 
anlatan Prof. Dr. Ela, bu panellerde güneş ışığını absorbe 
eden moleküllerin kullanıldığını söyledi.

Prof. Dr. Ela, moleküllerin bitkilerde fotosentez sırasında 
güneş ışığını absorbe ederek besin yapımında rol alan 
klorofil benzeri nano materyaller olduğunu belirterek, 
"Öncelikli hedefimiz kendi laboratuvarlarımızda sentezlediğimiz 
bu nano materyallerle güneş paneli verimlerini artırmak. 
Kendimizin sentezlediği, dizaynını kendimizin yaptığı 
yeni moleküler sistemler bunlar. Kendi malzemelerimizle 

Ege Üniversitesi Yerli ve Organik Güneş 
Paneli Üretti
Ege Üniversitesi'nde yerli imkânlarla organik güneş paneli üretildi. Yeni üretilen yerli 
panelin maliyeti, yaygın olarak kullanılan güneş panellerinin dörtte biri kadar.

EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü 
Enerji Ana Bilim Dalı 

Başkanı Prof. Dr. Şule Erten 
Ela, yaklaşık 20 yıldır 

güneşten elektrik üretimi 
teknolojileri üzerine 

çalıştığını, bu konuda yeni 
trendin organik güneş 

panelleri olduğunu belirtti.

‘‘

‘‘

bu molekülün dizaynını yapıyoruz. Bunun dizaynı çok 
kritik, çünkü güneş ışığını absorbe etme görevi var. 
Güneş ışığını ne kadar çok absorbe ederse güneşten 
elektriğe dönüşüm verimi o kadar yüksek" dedi.

Enerji alanındaki çalışmalarıyla 2017’de yılında TÜBİTAK 
Bilim Teşvik Ödülü alan Prof. Dr. Ela, organik güneş 
paneli üretiminin tamamının yerli imkânlarla yapılabildiğini, 
tüm üretim teknolojisine hakim olduklarını söyledi.

Yaygın olarak kullanılan panellerin silisyum temelli 
teknolojiyle üretildiğini, bu yöntemde üretilen panellerde 
güneş pili hücrelerinin yerli olarak üretilmediği için ithal 
edildiğini anlatan Prof. Dr. Ela, "Hücre boyutunu ithal 
edip, panel boyutuna kendimiz getirebiliyoruz. Yani bu 
teknolojinin tüm noktalarına hakim değiliz. Fakat 
organik güneş pillerinde bu güneş pili üretiminin 
materyal boyutundan karakterizasyon boyutuna kadar 
her aşamasına hakimiz" diye konuştu.

Yerli güneş panellerinin organik yapısı nedeniyle çevre 
dostu niteliği taşıdığını, geri dönüşümü sırasında doğaya 
zarar vermediğine dikkati çeken Ela, sözlerine şöyle 
devam etti:

"Kullandığımız nano materyaller çevreye zararı olmayan 
yeni bir teknoloji. Silisyum temelli onların geri dönüşümü 
ise kirlilik yaratıyor. Silisyum temelli güneş panellerinde 
amortisman süresi 3-4 yılı bulmasına rağmen organik 
güneş pillerinde bu süre 3-4 ay. Bu da tüketici için 
avantaj. A'dan Z'ye üretim teknolojisine hakim olduğumuz 
için daha ucuz. Silisyum güneş paneli teknolojisinin tüm 
sürecine hakim olmadığımız için maliyeti fazla. Bu teknolojide 
tüm üretime vakıfız, üretim maliyeti neredeyse 4'te 1 
düşüyor. Organik güneş panellerinin üretim maliyeti 
çok düşük olduğu için daha ucuza satılacak. Dolayısıyla 
tüketici organik güneş panelini almayı tercih edecek."

Kaynak: http://gazeteenerji.net
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Orta Amerika ülkesi Kosta Rika, tüm ulaşım araçlarını bir kaç yıl içinde tamamen 
elektrikli hale getirmek için bazı teşvikleri yürürlüğe koydu.

Elektrik üretiminin yüzde 99’unu yenilenebilir 
kaynaklardan üreten Orta Amerika ülkesi Kosta Rika, 
şimdi de ulaşımının tamamını elektrikli yapmanın yasal 
adımlarını attı. Kosta Rika, fosil yakıtlı araçların uzun 
vadede trafikten kaldırılması amacıyla 25 Ocak'ta, yeni 
bir elektrikli ulaşım teşvik yasası çıkardı. Yasa, elektrikli 
araçlara satış, gümrük ve dolaşım vergilerinden 
muafiyet sağlıyor ve elektrikli araç kullanan kişilere 
belediye otoparklarını ücretsiz kullanmalarına izin 
veriyor.

Kosta Rika, Ulaşımda Yüzde Yüz Elektriğe 
Geçecek

Kosta Rika Cumhurbaşkanı Luis Guillermo Solis yasanın 
imzalanması sırasında yaptığı açıklamada "Bu yasa, 
Kosta Rika'nın otomobillerden, kargo araçlarına, tren ve 
otobüslere kadar tüm araç filosunu sadece birkaç yıl 
içinde, yüzde 100 elektrikli araçlarla değiştirmeyi 
mümkün kılacak" dedi.

Kaynak: http://www.enerjigunlugu.net
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Singapur Hükümeti 2019'dan itibaren karbon vergisi 
uygulamaya karar verdi. Başlangıç vergi oranı 2023 
yılına kadar her bir ton sera gazı emisyonu için 5 dolar 
olacak. 2023 yılı sonrası 2030 yılına kadar vergiler ton 
başına emisyonlar için 10 ila 15 dolar arasında 
yükselecek. Hükümet, karbon vergisinin işletmeleri 
emisyon azaltma önlemlerini almaya teşvik edeceğini 
öngörüyor.

Singapur, 2019'dan İtibaren Karbon Vergisi 
Uygulayacak
Asya’nın en büyük ekonomilerinden birine sahip olan Singapur, 2019 yılından 
itibaren karbon vergisi uygulayacak. 

Singapur Maliye Bakanı Heng Swee Keat, karbon vergisi 
planının Bütçe'nin bir parçası olduğunu belirterek, 
25.000 tondan fazla sera gazı emisyonu salan büyük 
tesislerin bu plandan etkileneceğini söyledi. Bu tesisler 
ise ülkenin emisyonlarının yaklaşık yüzde 80'ini temsil 
ediyor.

Kaynak: http://www.enerjigunlugu.net



Projelerinizi güvenli ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirmek için 
mühendislik, tedarik, montaj, yapım ve proje yönetimi uzmanlığı ile 
verimli, modern ve yüksek teknolojili tesisler kuruyoruz.

Anahtar teslim 
verimli tesis kurulumu 

Enervis Enerji Servis San. ve Tic. A.Ş.
Bağlarbaşı Mahallesi 1. Bakım Sokak 
No: 2  16160 Osmangazi Bursa

T 0224 800 28 50    F 0224 800 28 51   

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


