SAYI 51

2 Röportaj:

7 Evimizdeki Perdeler Güneş

Enervis Genel Müdürü
Osman Kipoğlu

Enerjisinden Elektrik
Üretecek

5 Türkiye Emisyon Ticaret

8 Çernobil Güneş Enerjisi

Sistemi’ne Hazırlanıyor

Çiftliğine Dönüştürüldü

EYLÜL 2018

ENERJİ GÜNDEMİ

Enervis’ten 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.
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ENERVİS’TEN HABERLER

Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu:

“Üretim Tesislerinin Temel Hedeﬂerinden Biri, Kendi
Enerjilerini Üretmek Olmalıdır!”

Dünyada ve Türkiye’de her geçen yıl artan enerji
tüketimi, kaynakların azalmasına yol açarken şirketlerin
maliyetlerini de büyük ölçüde artırıyor. Enerji verimliliği
alanında danışmanlık ve uygulama hizmetleri veren
Enervis’in Genel Müdürü Osman Kipoğlu, “Üretim
tesislerinin temel hedeflerinden biri, kendi enerjilerini
üretmek olmalıdır. Bunu yaparak hem tesislerini
enerji bağımlılığından kurtarabilir hem de
üretimin ana maliyet kalemlerinden olan enerji
maliyetlerini düşürme imkanı bulabilirler”
dedi.
Dünyada enerji tüketimi her geçen yıl artıyor. Öyle ki,
dünyada 2017 yılında enerji tüketimi bir önceki yıla
göre yüzde 2,2 artış gösterdi. Türkiye’de de tüm
dünyada olduğu gibi bir artış söz konusu. Bu duruma ek
olarak, ülkemizdeki sanayi sektörü, gelişmiş ülkelerin
ortalamasının 1,5 katı enerji tüketiyor.
Enerji verimliliği danışmanlık ve uygulamaları alanında
faaliyet gösteren Enervis’in Genel Müdürü Osman
Kipoğlu, yüksek enerji tüketiminin kaynakların
azalmasına sebep olduğu gibi işletmelerin maliyetlerini
artırdığına dikkat çekerek, “Türkiye’de elektrik
tüketiminin yüzde 40’lık, doğal gaz tüketiminin ise
yüzde 26’lık kısmı sanayide gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu
alanda yapılacak enerji verimliliğini artırıcı faaliyetler
hem işverenlerin maliyetlerini hem de enerji ithalatını
önemli ölçüde düşürüyor. Temiz üretim stratejisi ile
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birlikte ham madde ve enerjiyi daha az kullanmak,
ekolojik faydalar sağlamanın yanı sıra rekabet gücünü
de artırıyor” dedi.

Osman Kipoğlu:
Sanayi için 630 proje geliştirdik
Demir - çelik, cam – seramik, Kağıt - tekstil, gıda, kimya
- petrokimya, binalar, ulaşım araçları, başta olmak
üzere pek çok sektör ve alanda özel verimlilik
uygulamaları gerçekleştirdiklerini söyleyen Kipoğlu,
“Sanayide enerji verimliği uygulamaları kapsamında
bugüne kadar 630 proje geliştirdik. Bu noktada sanayi
firmalarının çok ciddi bir tasarruf sağlamalarına destek
oluyoruz. Bir örnek vermek gerekirse tekstil sektöründe
yaptığımız çalışmalarla yüzde 25 civarında enerji
verimliliği sağlıyoruz” diye konuştu. Verimlilik Artırıcı
Projeler (VAP) projesine desteklerine de değinen
Osman Kipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, “Endüstriyel
işletmelerde enerji tasarruf potansiyelinin geri
kazanılması için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından verilen VAP (Verimlilik Arttırıcı Proje) %30’a
varan hibe destekleri her yıl büyük ilgi görüyor. Biz de
Enervis olarak VAP projelerinin hazırlanması ve onay
süreçlerinde danışmanlık hizmeti veriyoruz ve bu tür
destekleri çok önemsiyoruz. Özellikle geçen yıl
gerçekleştirdiğimiz Türkiye'de Enerji Verimliliği /
EnEffTurN (Energy Efficiency Turkey Now) projemiz
kapsamındaki
Yenilenebilir
Enerjiler
Genel
Müdürlüğü’ndeki temaslarımızla Verimlilik Artırıcı
Proje başvurularının yılda bir dönemden üç döneme
çıkarılmasına öncülük ettik. Bugüne kadar hazırlamış
olduğumuz tüm VAP başvurularının tamamına destek
alınmasını sağladık. Ayrıca VAP projelerinin
uygulamasını da verimlilik garantili iş modelimizle
anahtar teslim gerçekleştiriyoruz.”
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“Tesislerin büyük kısmı bakım,
yenileme ve güçlendirmeye
ihtiyaç duyuyor”
Tesislerinin ihtiyaçları olan enerjiyi üretmek için adım
atması gerektiğine dikkat çeken Enervis Genel Müdürü
Osman Kipoğlu, “Üretim tesislerinin temel
hedeflerinden biri, kendi enerjilerini üretmek olmalıdır.
Bunun için tesislerinin çatısını veya arazilerindeki boş
bir alanı kullanabilirler. Bunu yaparak hem tesislerini
enerji bağımlılığından kurtaracak hem de üretimin ana
maliyet kalemlerinden olan enerji maliyetlerini
düşürme imkanı bulacaklar. Enervis olarak yaptığımız
enerji etütlerinde tesislerin büyük bir kısmının bakım,
yenileme veya güçlendirme çalışmalarına ihtiyaç
duyduğunu gözlemliyoruz. Çatılarda yeterli düzeyde
yalıtım olmaması sebebiyle bina içlerini soğutmak ya
da ısıtmak için çok ciddi düzeyde enerji harcanıyor.
Yine bu işletmelerin ve fabrikaların bina dış
yüzeylerinin ve pencerelerinin boş beton ya da sıradan
camlar olması sebebiyle aynı durum söz konusu. Bu
işletmelerin çatı ve bina dış yüzeylerinde yapılacak PV
güneş enerji sistemleriyle işletmelerin ihtiyaç duyduğu
enerjinin bir kısmı buralardan karşılanırken binanın
iklimlendirmesinde harcanan enerji maliyetleri de ciddi
oranda azaltılabilinir. Son yıllarda gelişen teknoloji ile
PV panellerindeki verim artışı sayesinde güneş enerjisi
daha fazla kullanılabilir bir alan oldu. Bu nedenle birçok
işletme çatısına PV panelleri yerleştirerek güneş
enerjisinden elektriğini üretmeye başladı. Bizim detaylı
enerji etüt çalışması yaptığımız bir işletme, çatısına 8
MW’lık güneş paneli yerleştirerek elektrik üretimi
gerçekleştirmeye başladı” şeklinde konuştu.
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İşte Enervis’in enerji verimliliği
alanındaki referans projeleri
• Solarwall, ısı pompası, evaporatif soğutma gibi
sektöründe öncü uygulamalar ile işletmelere
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma konusunda
destek sağlayan Enervis, Kayseri İncesu mevkiinde 3
MW’lık bir güneş enerji santralinin projelendirmesi,
malzeme tedariği, montaj test ve devreye alma
işlemlerini üstlenerek projeyi tamamladı.
• Türkiye’de tüm otomotiv ana sanayine kalıp ve seri
saç parça imalatı yapan Coşkunöz Metal Form ve 130’u
aşkın ülkede 65 içme suyu markasıyla hizmet veren
Nestlé Waters’ın Sude Su markasının yeni
fabrikalarının verimli sistem projelendirmesinden
başlayarak tüm mekanik tesisat uygulamaları,
verimlilik kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirildi.
• Gebze’de otomotiv ve beyaz eşya sektörü için
alüminyum döküm çözümleri sunan Çelikel’in VAP

başvurusu üzerine çalışmalarına başlayan Enervis,
mevcutta bulunan alüminyum ergitme fırınlarının
ekonomizerlerinde verimsizlik tespit etti. Hazırlanan
rapor sonucunda Çelikel fabrikası, Atık Isı Geri Kazanım
Projesi ile yüzde 30 hibe desteği almaya hak kazandı.
Projenin uygulanması aşamasında Enervis, üç adet
ekonomizer değişimi, otomasyon yenilenmesi ve
izolasyon uygulaması yaptığımı fabrikada hem geri
kazanılan atık ısı ile idari binanın ısıtılmasını hem de
işletmede bulunan absorbsiyonlu soğutma sisteminin
çalıştırılmasını planladı. Çelikel firması yapmış olduğu
yatırımı yaklaşık olarak bir yıl gibi kısa bir sürede amorti
edecek.
• Türkiye’de ilaç üretimi yapan Medigen Pharma’nın
Gebze’deki yeni fabrikasının mekanik tesisat kurulumu,
laboratuvarlarda üretim yapılabilmesi için gerekli olan
validasyon ve verimlilik şartlarına uygun olarak
sürdürülüyor.
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Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi’ne
Hazırlanıyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Almanya’da bulunan Konstanz Üniversitesi uzmanları,
Türkiye’de Emisyon Ticaret Sistemi’ne yönelik bir saha araştırması gerçekleştirdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre,
Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.
Dr. Ayşe Uyduranoğlu ve Konstanz
Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç.
Dr. Zahide Eylem Gevrek, “Emisyon
Ticaret Sistemi”ne Türkiye’de
işletmeler tarafından verilen desteği
inceledi. 404 işletme ile yapılan
anket çalışmasında, işletmelerin nasıl
bir “Emisyon Ticaret Sistemi”
beklentisi içinde olduğuna dair
önemli veriler sundu.

ETS nedir?
Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), Kyoto Protokolü
çerçevesinde karbon emisyonunu azaltma taahhüdünde
bulunan ülkelerde uygulanan bir ‘karbon salınım izni
piyasası’ olarak tanımlanıyor.
Sistem şöyle işliyor; yönerge tarafından belirlenen
tesisler (genelde enerji santralleri, büyük yakma tesisleri,
petrol rafinerileri, kok fırınları, demir-çelik fabrikaları,
çimento fabrikaları gibi yüksek karbondioksit yayan
tesisler) için azami emisyon salınım izinleri veriliyor. Üye
ülkeler için belirlenmiş izinler yıllık olarak Avrupa
Komisyonu tarafından belirleniyor. Üye ülkeler de ülke
içindeki tesislere ücretsiz salınım hakkı veriyor. Sistemin
özünü oluşturan kısımda ise, yılsonunda bu izinleri
aşmayan tesisler, sınırları aşan tesislere artakalan
miktarları satabiliyorlar. Fiyatlandırmalar da o yıl
içindeki arz ve talebe göre değişiyor.
Türkiye henüz ETS’ye dahil olan ülkeler arasında değil.
Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Emisyon Ticaret
Sistemi’ne (ETS) iştirak süreci için hazırlıklarını
sürdürüyor. Bu kapsamda İstanbul Bilgi Üniversitesi
öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu ve Konstanz
Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zahide Eylem
Gevrek’in “Küresel İklim Değişikliği ve Emisyon Ticareti:
Yeşil Ekonomi Tasarımına Önermeler” başlıklı çalışması,
TÜBİTAK 1001 tarafından desteklendi ve işletmelerin
ETS’den beklentilerini ve desteğini ortaya koyarak
Bakanlığın çalışmalarına ışık tutacak veriler sağladı.
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İşletmeler ﬁyat
dalgalanmalarına karşı devlet
kontrolü istiyor
Anket çalışmasında İstanbul, Kocaeli, Bursa ve
Gaziantep gibi 13 sanayi kentinde faal durumda
bulunan 404 adet işletme ile görüşmeler yapıldı.
İşletmeler faaliyet gösterdikleri cam, çelik, çimento,
demir, enerji, kağıt ve karton, metal, seramik gibi
emisyon salınımı fazla olan sektörlerden rastgele
örneklendi.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve
Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürü Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, anket çalışmasını
iki aşamalı planladıklarını kaydetti ve şunları söyledi,
“Anketin ilk bölümünde işletmelerin iklim değişikliğiyle
mücadele uygulamalarının ETS’ye verdikleri desteği
nasıl etkilediğini, ikinci bölümde ise ETS tasarımına ait
tercihlerini sorguladık. ETS’nin iklim değişikliği ile
mücadelede etkili bir politika aracı olarak görülmesi ve
karbon ayak izi hesaplaması yapılması, ETS’yi
destekleme olasılığını sırasıyla yüzde 50,2 ve yüzde 3,3
oranlarında artırıyor. Anketten elde ettiğimiz verilerle
oluşturduğumuz Yeşil Uygulama Pratikleri Endeks’i,
ekolojik sürdürebilirlik ve yeşil uygulama pratiklerine
önem veren işletmelerin, daha yüksek bir olasılıkla
ETS’yi desteklediklerini gösteriyor”.

“ETS kurgulanırken
işletmelerin tercihleri dikkate
alınmalı”
İşletmeler, ETS’nin nitelikleriyle ilgili tercihlerini
bildirirken öncelikle kendilerine tanınacak kotanın
geçmiş emisyon hacimleri dikkate alınarak tayin
edilmesi beklentisini öne çıkardılar. Tercih ettikleri

Kaynak: https://enerjigunlugu.net

sistemde kullanmadıkları kotanın kullanım süresinin üç
yıl olması, kotanın bitmesi halinde istedikleri kadar alım
yapılabilmesi, kota fiyatının serbest piyasada
belirlenmesi ancak aşırı fiyat dalgalanmalarının
önlenmesi için taban ve tavan fiyatlarının hükümet
tarafından belirlenmesi gibi kriterler de öne çıkan
talepler arasındaydı.
Doç. Dr. Uyduranoğlu, ETS’nin yeni ve çok bilinmeyen
bir sistem olduğunu; işletmelerin anketi cevaplarken
riskleri minimize etme eğilimiyle yaklaştığını belirtti ve
hükümetin ilk aşamada ETS’yi işletmelerin tercihleri
yönünde
kurgulamasının,
sistemin
etkinliğini
artırabileceğini kaydetti.

“Türkiye’nin de sorumluluk
alması bekleniyor”
Birçok gelişmiş ülkenin Kyoto Protokolü ile sera gazı
azaltımında sorumluluk aldığını ve protokolün 17’nci
maddesinin
öngördüğü
emisyon
ticaretinden
faydalandığını belirten Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu,
“Dünyadaki sıcaklık artışının, bu yüzyıl sonuna kadar
20ºC ile sınırlandırılması için 2020 sonrasında sadece
gelişmiş ülkelerin değil, aralarında Türkiye’nin de
bulunduğu gelişen ülkelerin de iklim değişikliğiyle
mücadelede sorumluluk alması bekleniyor. Son yıllarda
Türkiye’de küresel iklim değişikliği ile mücadele konusu
tartışılmaya başlandı, Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS)
kurulması konusunda adımlar atıldı. İklim değişikliğine
neden olan sera gazları emisyonunun azaltılmasında
ETS ve Karbon Vergisi gibi piyasaya dayalı
mekanizmaların etkinliği litaretürde uzun süredir
tartışılıyor. ETS’nin sanayi kaynaklı emisyonları regüle
ettiği AB üyelerinde sera gazı emisyonlarında azalma
kaydediliyor” diye konuştu.

ENERJİ GÜNDEMİ

7

Evimizdeki Perdeler Güneş Enerjisinden
Elektrik Üretecek

Güneş enerjisinden yararlanarak elektrik üreten dünyanın ilk ve tek katlanabilir perde
görünümündeki Solar Curtain, Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda
fonlamaya açıldı.

Kolay kuruluma sahip Solar Curtain sayesinde 4 kişilik bir
ailenin elektrik tüketiminin üçte biri karşılanabiliyor.
Arıkovanı, güneş enerjisinden yararlanarak elektrik
tüketimini karşılayacak bir girişime ev sahipliği yapıyor.
Güneş enerji paneli olarak tasarlanan perde
görünümündeki Solar Curtain, güneş ışığı bol olan
ülkemizde evlerin elektrik ihtiyacını karşılayacak.
Günümüz şartlarında güneş paneli için çatı veya bir arazisi
bulunmayanlar için bu olanakları sunan Solar Curtain
sayesinde, 4 kişilik bir ailenin yıllık elektrik tüketiminin
üçte biri kadar enerji sağlanabiliyor.

Kaynak: http://enerjienstitusu.de

Solar Curtain, ön tarafında onlarca renk ve desen
seçeneğiyle bir stor perde görünümüne sahip. Perdenin
dışarıya bakan tarafında ise yüzde 22 verimli hücrelerden
oluşan güneş paneli bulunuyor. Gün içinde perde işlevi
gören Solar Curtain, aynı zamanda güneş enerjisinden
elektrik üretiyor. Mobil uygulama ile perde hem kontrol
edilebiliyor hem de anlık üretilen elektrik miktarı da takip
edilebiliyor. Kolay kurulumuyla da öne çıkan perde, duvara
veya tavana monte ediliyor. Perdeden çıkan tek bir kablo
ister doğrudan prize takılabilirken, akü ile de depolama
sağlanabiliyor.
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Çernobil Güneş Enerjisi Çiftliğine
Dönüştürüldü
Üç yıldır Rusya’dan doğal gaz almayı bırakan Ukrayna, enerji açığını kapatmak için yeni
bir yol buldu.

32 yıl önce dünyanın en büyük nükleer kazasının
yaşandığı Çernobil bölgesi güneş panelleriyle
donatılarak yeniden elektrik üretimi için
kullanılmaya başladı.
Nükleer kazanın yaşandığı 4. reaktörün etrafına
yerleştirilen 3 bin 800 güneş paneli 1 megavatt
gücünde.

Kaynak: http://enerjienstitusu.de

Güneş panellerinen elde edilen elektrik 2 bin hanenin
elektrik ihtiyacını karşılamaya yetiyor. 1 milyon euro’ya
mal olan güneş panellerinin kendisini 7 yılda amorti
etmesi bekleniyor.

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.

Enervis Enerji Servis San. ve Tic. A.Ş.
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

İstanbul:
FSM Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi
No: 8 A Blok Kat: 14 34771 Ümraniye İstanbul
T (0212) 215 30 80

