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Çelikel, Enervis Danışmanlığı ile %30 Hibe Alacak
Gebze’de yer alan otomotiv ve beyaz eşya sektörü için alüminyum döküm çözümleri 
sunmakta olan Çelikel, Enervis danışmanlığında atık ısı geri kazanımı projesine 
başlayarak Enerji Bakanlığından %30 hibe almaya hak kazandı.

Gerekli ölçümler Enervis tarafından yapılarak mevcutta 

bulunan Alüminyum ergitme fırınlarının ekonomizerlerinde 

verimsizlik tespit edildi. Daha verimli hale getirilmesi 

için sistem değişikliği projesi hazırlanarak VAP raporu 

şeklinde bakanlığa sunuldu. 2017 Haziran ayında 

bakanlığın denetlemeye geldiği Çelikel fabrikasında, 

Enervis danışmanlığı ile Atık Isı Geri Kazanım Projesi 

hibe desteği almaya hak kazandı. 

Çelikel firması hibe desteğinde çalıştığı Enervis ile sistem 

kurulumu için de anlaşarak “Alüminyum Ergitme 

Fırınları Atık Isı Geri Kazanımı Projesi” uygulamasına 

başladı. Ekonomizer imalatları tamamlanan projede 

fabrika kurulumu aşamasına geçildi.

Enervis’in yapacağı verimlilik arttırıcı proje ile 3 adet 

ekonomizer değişimi, otomasyon yenilenmesi ve 

izolasyon uygulaması yapılacak. Proje sonrasında geri 

kazanılacak atık ısı ile idari bina ısıtması yapılacak ve 

işletmede bulunan absorbsiyonlu soğutma sistemi 

çalıştırılacak. Böylelikle Çelikel firması yılda 230.365 TL 

tasarruf sağlayacak. 

Proje 2018 Temmuz ayında tamamlanacak.
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Çelikel, Enervis ile anlaşarak 
2017 Mayıs döneminde 

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) 
başvurusunda bulundu. 
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Türkiye’nin ilk ve tek “Yenilenebilir Enerji Akademisi” İzmir’de faaliyete geçiyor. Eğitim 
kampüsünde, bakım ve onarım teknisyenleri yetiştirilecek; bu hizmetler için yurtdışına 
ödenen yüz milyon dolarları aşan bakım ve onarım bütçeleri ülke ekonomisinde 
değerlendirilecek.

Yenilenebilir Enerji Eğitimi Millileşiyor

Fosil enerji kaynaklarının tükenebilir olması, bu 
kaynaklarla enerji üretiminin bazı bölgelerde yoğunlaşması 
ve tüketimindeki karbon salımının çevreye verdiği 
zararlar, dünyayı yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yöneltiyor. Özellikle rüzgar ve güneş, temiz ve doğa dostu 
enerji kaynakları olarak öne çıkıyor. Bu sonsuz kaynakların 
değerini fark eden ve enerji yatırımlarını bu alternatif 
tesislere yönlendiren ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

Geleceğin vazgeçilmez enerji kaynaklarının kullanıldığı 
çevre dostu tesislerde, iş gücü ile yıllık bakım ve onarım 
hizmetleri için ciddi bütçeler tahsis ediliyor. Bu bütçelerin 
ülke içinde kalmasını hedefleyen REAC (Renewable 
Energy Academy) Yenilenebilir Enerji Akademisi, alanında, 
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’nın önde gelen 
kuruluşları ile ortaklaşa olarak, Türkiye’nin ilk ve tek 
“Yenilenebilir Enerji Akademisi”ni hayata geçiriyor.

TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA
REAC’ın 2018 yılında açmayı planladığı ülkemizdeki ilk 
eğitim kampüsü İzmir’de yer alacak. Bu kampüste yüzde 
100 yerli insan gücü eğitilerek nitelikli bakım ve onarım 
personeli yetiştirilecek.

Yenilenebilir Enerji Akademisi’nde, dünya üzerinde 12 
ülkedeki 29 konumda faaliyet göstermekte olan ve 
Avrupa rüzgar enerji santrali eğitim standartlarını 
belirleyen Almanya merkezli BZEE (BZEE Academy) ile 
ABD’nin Iowa eyaletinde bulunan Iowa Lakes Community 
College‘in ortaklığında, çeşitli eğitim programları 
uygulanacak.

Akademi’de, Amerikan Rüzgar Enerjisi Birliği AWEA 
(American Wind Energy Association) onaylı ilk ve en 
kapsamlı rüzgar enerjisi eğitimleri verilecek. Uluslararası 

standartlardaki genel sertifika programlarının yanı sıra, 
özel ve talebe bağlı eğitim programlarının da sunulacağı 
bu eğitimlerle rüzgar, güneş ve hidroelektrik sahalarında 
çalışacak teknisyenler yetiştirilecek. Almanya ve ABD’den 
onaylı sertifikaları alarak mezun olacak teknisyenler, hem 
Türkiye’de hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde çalışma 
imkanına kavuşacak.

TÜRKİYE İÇİN ÇOKLU KAZANÇ
Yenilenebilir Enerji Akademisi sayesinde, Türkiye de yüz 
milyonlarca dolarlık bütçeleri ulusal ekonominin 
içerisinde değerlendirmenin yanı sıra, nitelikli bakım ve 
onarım personeli etiştiren bir eğitim merkezi olacak; 
birçok ülkeye, Ortadoğu ve Doğu Avrupa başta olmak 
üzere, bir çok ülkeye iş gücü ihraç eder hale gelecek.

Daha geniş bir ifadeyle yenilenebilir enerjinin her geçen 
gün daha fazla tercih edildiği ve vazgeçilmez hale geldiği 
günümüzde böyle bir eğitimin hayata geçmesi, Türkiye 
açısından birçok kazancı beraberinde getirirken, ülkemiz 
milli sermayede çok büyük kazançlar sağlayacak, 
prestijimiz artacak ve ekonomimiz büyük anlamda 
rahatlayacak.

Kaynak : https://enerjigundemi.net
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Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeye göre, evinin çatısında güneş 
veya rüzgâr paneli kullanarak elektrik üreten vatandaşlara vergi muafiyeti geliyor. 

Çatıda Elektrik Üreten Vergiden Muaf

Elektrik ihtiyacını kendisi karşılayan kişilere bu elektriği 
satma ve vergiden muaf tutulma imkânı sağlanacak. 
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 'Gelir Vergisi 
Tebliği'ni geçtiğimiz günlerde hazırladı. O tebliğ Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 
evlerinin çatısında ya da bir cephesinde güneş ya da 
rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilen 
elektriğin fazlasının satışı yapılabilecek. Vatandaş bu 
satışı yaparken de "vergiden muaf esnaf" olarak kabul 
edilecek ve sattığı elektrik için gelir vergisi ödemeyecek. 
Belge düzenleme, defter tutma ve beyanname verme gibi 
yükümlülükleri de olmayacak.

Elektriği üreten bu sistemler 10 kilovata kadar olacak ve 
elektrik yalnızca üretim tesisinde üretilebilecek. İşyerinde 
elektrik üretenler ise muafiyetten faydalanamayacak; 
ancak evini hem işyeri hem mesken olarak kullananların 
elde ettiği kazançları da muafiyet kapsamında olacak. Söz 
konusu tesisat apartmanın ihtiyacını karşılamak için de 
kurulabilecek. Bu durumda ise, yapılan satışlarda gider 
pusulası apartman yönetimi adına düzenlenecek; yani 
yönetim adına tek pusula yeterli olacak.

Kaynak: a24.com.tr
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Facebook imzaladığı 294 MW’lık rüzgar elektriği 
anlaşmasıyla Avrupa’daki veri merkezlerinde yüzde 100 
yenilenebilir enerji kullanmaya başlayacak.

Bu anlaşma içeriğine bağlı olarak, Luxcara’nın Norveç’in 
güneyinde bulunan üç rüzgar santrali tarafından 
üretilen elektriğin yüzde yüzü Facebook alacak. 
Facebook, rüzgar çiftliklerinden sağlanan bu elektriği 
İskandinav ülkelerindeki veri merkezlerinin enerji 

Sosyal Medya Devi Facebook Avrupa’daki Veri 
Merkezlerini Yenilenebilir Enerjiyle İşletecek
Facebook Alman varlık yönetim şirketi Luxcara ve Norveçli enerji şirketi Vattenfall ile 
294 megawattlık bir enerji satın alma anlaşması (PPA) imzaladığını duyurdu.

ihtiyacını karşılamak için kullanacak. 294 megawattlık bu 
dev anlaşma, şirketin İsveç ve Danimarka’daki veri 
merkezlerinin yeşil enerjiye geçmesini sağlayacak.

Vattenfall ise, İsveç ve Danimarka’da bulunun veri 
merkezlerinin bu yeni enerji kaynağına entegrasyonunu 
sağlayacak ve rüzgar enerjisinden elde edilen elektriğin 
veri merkezlerine ulaştırılmasından sorumlu olacak.

Kaynak: https://enerjigundemi.net



 6   ENERJİ GÜNDEMİ   

Fransız su arıtma ve atık teknolojileri firması olan Veolia, Avrupa'nın güneş panelleri 
için ilk geri dönüşüm tesisini faaliyete geçirdiğini, binlerce tonluk güneş panellerinin 
geri dönüşümünü bu tesiste sağlayacağını açıkladı.

Avrupa'nın İlk Güneş Paneli Geri Dönüşüm 
Tesisi Fransa'da Açıldı

Güney Fransa'daki Rousset'teki yeni 
tesis, güneş enerjisi endüstrisi geri 
dönüşüm organizasyonu PV Cycle 
France ile 2018 yılında 1.300 ton 

güneş panelini geri dönüştürmek için 
bir kontrat imzaladı. 2022’ye kadar 

bu rakamın 4.000 tona çıkması 
bekleniyor.

Veolia Elektronik Geri Dönüşümün Başkanı Gilles 
Carsuzaa, gazetecilere verdiği demeçte, “Bu, Avrupa'da 
muhtemelen dünyanın ilk özel güneş paneli geri 
dönüşüm tesisidir” dedi.

Şimdiye kadar, kullanım ömrünü tamamlamış veya 
kırılmış güneş panelleri, genellikle yalnızca cam ve 
alüminyum çerçevelerinin geri kazanıldığı ve özel 
camlarının diğer camlarla karıştırıldığı genel amaçlı cam 
geri dönüşüm tesislerinde işleniyordu. Geri kalan çoğu 
zaman çimento fırınlarında yakılıyordu.

2016 yılında, güneş paneli geri dönüşümüne ilişkin bir 
çalışmada, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 
(IRENA), uzun vadede, PV panel geri dönüşüm 
tesislerinin inşa edilmesinin anlamlı olduğunu belirtti. 
Raporda, geri kazanılan malzemelerin 2030 yılına kadar 
450 milyon dolar ve 2050 yılına kadar 15 milyar doları 
geçeceği tahmin ediliyor.

Veolia’nın yeni tesisindeki robotlar, yeni paneller 
yapmak için kullanılabilecek granül haline getirilen cam, 
silikon, plastik, bakır ve gümüş gibi malzemelerin 
toplanması için panelleri parçalara ayırıyor. Tipik bir 
kristalin silikon güneş paneli yüzde 65-75 cam, çerçeve 
için yüzde 10-15 alüminyum, yüzde 10 plastik ve 
sadece yüzde 3-5 silikondan oluşuyor. Yeni tesis, 
Fransız pazarının sadece küçük bir yüzdesini oluşturan 
ince film güneş panellerini geri dönüştürmeyecek.

Veolia, Fransa'daki tüm devre dışı bırakılmış PV panellerini 
geri dönüştürmeyi hedeflediğini ve bu deneyimi 
yurtdışında benzer tesisler kurmak için kullanmak 
istediğini söyledi. Firma aynı zamanda, kurulu güneş 
kapasitesinin Fransa'da yılda yüzde 30 ila 40 arasında 
artarak, 2016'da 53 bin ton ve 2017'de 84 bin tonla 
büyüdüğünü söyledi. Dünya çapında Veolia, hizmet dışı 
bırakılan PV panellerinin tonajının 2050 yılına kadar on 
milyon tonluk bir miktara yükseleceğini öngörüyor.

IRENA, küresel PV atık akışlarının 2016 sonu itibariyle 
250.000 tondan - kurulu kapasitenin yüzde birinden daha 
az - 2050'ye kadar beş milyon tondan fazla büyüyeceğini 
tahmin ediyor. O zamana kadar, PV atıkları miktarı 
neredeyse yeni tesislerdeki kütle ile eş olacak.

‘‘

‘‘

Kaynak: Reuters



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


