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Enerji Verimliliği Danışmanlığında Firmaların 
Tercihi Enervis

Enervis geçtiğimiz günlerde Aksaray’da bulunan 

Mercedes-Benz Türk fabrikası, Bursa OSB’de bulunan ve 

endüstriyel dikiş iplikleri, fermuar, özel iplikler ve 

aksesuarlar alanında sektöre liderlik eden Coats Türkiye 

İplik Sanayi ve Demirtaş OSB’de buluna Çakar Tekstil, 

Erkut Yalıtım firmalarında enerji ölçüm ve etüt 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Çakar Tekstil’de yapılan Ön/Detaylı Enerji Etüt 

çalışmaları için KOSGEB’ten hibe alınması sağlanmış, 

enerji etüt çalışmaları neticesinde tespit edilen ve enerji 

verimliliği potansiyeli bulunan uygulama projeleri için 

ayrıca KOSGEB’e başvuru yapılmıştır.  

Bursa’daki en eski firmalardan biri olan Erkurt Yalıtım’da 

yapılan Detaylı Enerji Etüdü çalışması sonucunda enerji 

verimliliği potansiyeli bulunan projeler raporlanarak 

tespit edilen bulgular firma ile paylaşılmıştır. Ayrıca söz 

konusu firmada enerji verimliliği çalışmasının yanı sıra 

Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz üretim konularında da 

bilgilendirmeler yapılmış, bu sayede sağlanacak üretim 

artışı, atıkların azaltılması gibi hususlar ayrıca ele 

alınmıştır. Türkiye’de ilk defa enerji etüdü ile birlikte 

yapılan Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz üretim 

 2    ENERVİSTEN HABERLER

Enervis, endüstriyel işletmelerin kaliteden ödün vermeden, maksimum verimlilik ve 
asgari enerji tüketimine ulaşmaları için enerji verimliliği danışmanlık, ölçüm ve etüt 
faaliyetlerine tüm Türkiye’de ve çeşitli sektörlerde devam ediyor. 

çalışmalarıyla işletmenin enerji verimliliği potansiyeli 

artırılması hedeflenmiştir.

Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen potansiyel 

projelerin hayata geçirilmesi ile yılda 8.870 MW enerji 

tasarrufu sağlanması beklenmektedir. Ekonomik kriz 

nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığımız bu günlerde söz 

konusu enerji verimliliği projelerinin gerçekleştirilmesi 

sayesinde hem faaliyetlerin gerçekleştirildiği 

işletmelere hem de ülke ekonomisine büyük bir katkı 

sağlanmış olacaktır.
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Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası 1 Eylül 2018 tarihi itibariyle 
faaliyete geçti.

Doğal Gaz Enerji Borsası Açıldı

Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin 100 günlük hedefleri 

arasında yer alan ve ülkemizin “Dünya Doğalgaz Ticaret 

Merkezi” olması yolunda en önemli adımlardan biri olan 

“Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası (OTSP)” açılış 

töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı (ETKB) Fatih 

DÖNMEZ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 

Başkanı Mustafa Yılmaz, Enerji Piyasaları İşletme AŞ 

(EPİAŞ) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ve enerji ve doğal 

gaz sektör temsilcilerinin de katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşanEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Fatih Dönmez “Bugün doğal gaz piyasasının geldiği 

noktayı göstermesi adına çok önemli bir faaliyete tanıklık 

ediyoruz. Bu adımla Türkiye’de enerji ticaretinin gelişmesi, 

enerji piyasalarının serbestleşmesi ve bölgesel enerji 

ticareti merkezi olma yönündeki hedeflerimize ulaşmak 

için önemli bir adımı kurguladık ve gerçekleştiriyoruz.” dedi.

OTSP ile Türkiye’de doğal gaz referans fiyatlarının 

oluşmasının sağlanacağını belirten Dönmez, “OTSP 

oluşturulmasıyla Türkiye’de doğal gaz referans 

fiyatlarının oluşumu sağlanarak, daha sürdürülebilir bir 

doğal gaz piyasası ortaya çıkacaktır.” “OTSP kurulmasıyla 

birlikte Türkiye bölgesinde serbest piyasada doğal gaz 

fiyatının oluştuğu ilk ülke konumuna gelecek.” “365 gün 

24 saat ticarete açık olan Doğal Gaz Borsasında Sürekli 

Ticaret Platformunu kullanarak doğalgaz tedarikçileri, 

ihracatçıları ve iletim sisteminin dengelenmesi için 

doğal gaz tedarik edebilecek.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Fatih Dönmez, “OTSP yazılım sürecini de 

“Yerli ve Milli” altyapı imkânları ve Enerji Piyasaları 

İşletme A.Ş. EPİAŞ’ın kendi insan kaynağıyla hayata 

geçirdiklerini belirterek Avrupa’da kendi yazılımını 

geliştirebilen birkaç enerji borsasından biri olduğunu 

dile getirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı 

Mustafa Yılmaz açılış töreninde yaptığı konuşmada, 

sektördeki herkesin bu çorbada bir tuzu olduğunu 

belirterek, enerji piyasasının hem doğalgaz hem de 

enerjinin diğer dalları açısından önemli tecrübeye sahip 

olduğunu söyledi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Genel Müdürü 

Ahmet Türkoğlu ise, "Türkiye'nin bölgesel enerji ticaret 

merkezi olmasına katkı sağlamak vizyonu 

doğrultusunda çalıştık. Türkiye, bölgesinde serbest 

piyasada doğalgaz fiyatının oluştuğu ilk ülke oluyor. 

Zamanla hem bu piyasanın hacminin artması hem de 

diğer ülkelerin bu pazara dâhil olması ile piyasamızın 

bölgesel bir merkez haline geleceğine inanıyoruz.” 

ifadelerini kullandı.

Kaynak: http://gazeteenerji.net
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İstanbul da Dünya’nın birçok şehrinde uygulanan 
projenin hayata geçtiği bir şehir olacak. Artık insanlar 
kullandıkları pet şişeleri çöpe atmak yerine geri 
dönüşüm makinelerine atarak büyük bir geri dönüşüm 
hareketi başlatacak. Bu geri dönüşüm hem ekonomiye 
katkı sağlayacak hem de pet şişeleri makineye veren 
kişiler İstanbulkartlarına bakiye almış olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek 
proje ile birlikte İstanbul’da çok büyük değerde geri 
dönüşümün sağlanması düşünülüyor. Belediye, diğer 
Dünya şehirlerinden farklı olarak ulaşım kartı olan, halk 
dilinde de akbil olarak isimlendirilen İstanbulkart’a 
anında bakiye yükleyecek. Bazı şehirlerde geri dönüşüm 
makineleri nakit para veriyordu.

    Geri dönüşüm                                                                         
 İstanbulkart projesi                        
 yakın zamanda hayata geçecek

Pet şişelerin yanı sıra metal kola, meyve suyu gibi kutu 
atıklar da bu makinelere atılarak İstanbulkart’a bakiye 
yüklemesi yapılabilecek. Projenin tarihi ise İstanbullular 
tarafından en çok merak edilen bir konu. Henüz resmi 
bir açıklamanın gelmediği proje tarihi için yakın 
zamanda hayata geçeceğine dair tahminler yapılıyor.

Pet Şişeler Geri Dönüşerek İstanbulkart’a Lira 
Yükleyecek
Geri dönüşümü yaygınlaştırmak adına İstanbul’da büyük bir proje başlıyor: Geri 
dönüşüm İstanbulkart. İstanbul’da geri dönüşüm makineleri ile plastik şişelere 
karşılık olarak İstanbulkart’a yükleme yapılacak.

Bu projenin İstanbullular tarafından yoğun olarak 
kullanılması bekleniyor. Çünkü, günde ortalama iki araçla 
işe giden daha sonra iki araçla eve gelen İstanbullular yol 
masraflarını da biraz kısmış olacak. Tabi ki geri 
dönüştürülen atıkların çevreye sağlayacağı yararın da 
büyüklüğü bir gerçek.

Şişelere verilecek fiyatlar

0,33 litre şişe  2 kuruş

0,5 litre şişe  3 kuruş

1 litre şişe  5 kuruş

1,5 litre şişe  9 kuruş

0,33 metal kutu  7 kuruş

0,5 litre metal kutu  9 kuruş

‘‘
‘‘

Kaynak: AA
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İrlanda Deniz’indeki Cumbria kıyılarına Danimarka 
enerji firması Orsted tarafından 2015 yılında başlanan 
ve iki Danimarka fonunun desteğiyle tamamlanan 
Walney Extension projesi;

Proje 87 türbine sahip olup, her biri 190 metre 
yüksekliği ile yaklaşık olarak  Big Ben  saat kulesinin iki 
katıdır.

Dünyanın En Büyük Rüzgar Çiftliği İngiltere'de 
Açıldı
Danimarkalılar tarafından inşa edilen dünyanın en büyük açık deniz rüzgar enerji 
santrali çiftliği bugün İngiltere'nin kuzey batı sahilinde açıldı.

145 kilometrekarelik bir alanı kaplayan proje, yaklaşık 20 
bin futbol sahası büyüklüğündedir.

Proje 695 megawatt enerji üretim kapasitesiyle, 600 bin 
konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak. 

Walney Extension, Thames Estuary'deki Kent sahilindeki 
mevcut en büyük rüzgar çiftliği London Array'i geride 
bırakıyor.

Kaynak:  http://gazeteenerji.net
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Almanya’da İdari Mahkeme, Frankfurt kentinde hava kalitesinin iyileştirilmesi planının 
bir parçası olarak gelecek şubat ayından itibaren şehir merkezinde eski dizel araçların 
yasaklaması gerektiğine hükmetti.

Frankfurt’ta Eski Dizel Araçlar Yasaklanıyor

Hessen Eyalaleti’nin Başkenti 
Wiesbaden’deki İdari Mahkeme, 
Almanya’nın finans merkezi olan 

Frankfurt’ta hava kalitesinin 
iyileştirilmesi planının bir parçası 
olarak 2019 yılının şubat ayından 

itibaren şehir merkezinde hava 
kirliliğine neden olan bazı eski dizel 

araçların yasaklanması gerektiğine 
karar verdi.

Almanya Çevre Örgütü (DUH) grubunun açtığı dava 
sonucunda söz konusu kararı alan mahkeme, Şubat 
2019’dan itibaren Frankfurt’ta Euro-4 emisyon ya da daha 
kötü standartlarına sahip dizel araçların ve Euro-1 ve 2 
standartlarındaki benzinli araçların yasaklaması gerektiğini 
yönünde karar aldı.

Euro-5 standardındaki dizel motorlu araçların ise gelecek 
eylül ayından itibaren yasaklanacağı bildirildi.

Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier ve Çevre Bakanı 
Priska Hinz tarafından yapılan ortak açıklamada, söz 
konusu karara ilişkin Federal hükumetten hızlı bir 
reaksiyon beklendiği ve mahkemenin kararının dikkatlice 
inceleneceği vurgulandı.

Açıklamada, “Bu soruna karşı yasaklar koymaktansa, 
temel bir çözüm bulmak istiyoruz.” denildi.

Söz konusu yasağın hayata geçmesi durumunda, 
Frankfurt’ta kayıtlı araçların dörtte birini ve kent 
çevresinde yaşayan ve işe araçlarıyla gidip gelen çok 
sayıda çalışanı etkileyeceği tahmin ediliyor.

Daha önce de Almanya’nın Hamburg ve Stuttgart 
kentlerinde bazı dizel araçlara yasak getirilmişti.

Kaynak: AA



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
 

Bursa:
Bağlarbaşı Mah. 1. Bakım Sok. No: 2
16160 Osmangazi Bursa

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

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

Anahtar teslim 
verimli tesis kurulumu
Mekanik projelerinizi güvenli ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirmek için;

ü Mühendislik       ü Tedarik       ü Montaj / yapım      ü Proje yönetimi uzmanlığı ile

Modern ve yüksek teknolojili ‘’verimli tesisler’’ kuruyoruz.


