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Enervis’ten yıllık enerji tüketimi 5.000 TEP ve 
üzerinde olan firmalara önemli hatırlatma: 

Zorunlu Enerji Etüdünüzü 
Yaptırmak İçin Geç Kalmayın!



Enervis’ten yıllık enerji tüketimi 5.000 TEP ve üzerinde olan 
firmalara önemli hatırlatma:  

Türkiye’de elektrik tüketiminin yüzde 40’lık kısmı, doğal gaz 

tüketiminin ise yüzde 26’sı sanayide gerçekleşiyor. Bu durum 

enerji ithalatının artmasına neden olurken şirketlerin 

maliyetlerini de büyük ölçüde yükseltiyor. Oysaki yapılan 

araştırmalar, sanayide en az yüzde 20, binalarda en az yüzde 35, 

ulaşımda ise en az yüzde 15 tasarruf potansiyelinin olduğunu 

ortaya koyuyor. 

Diğer taraftan, enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının 

önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün 

hafifletilmesi ve çevrenin korunması için önemli adımlar 

atılıyor. Bunlardan biri de, yıllık enerji tüketimi 5.000 TEP (Ton 

Eşdeğer Petrol) ve üzerinde olan firmaların yaptırmalarının 
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Zorunlu Enerji Etüdünüzü Yaptırmak İçin 
Geç Kalmayın!

Enerji tüketimi 5.000 TEP ve 
üzerinde olan firmaların her dört 

yılda bir zorunlu olarak 
yaptırmaları gereken enerji 

etüdünün ikinci dönemi bu yıl 
sona eriyor. 2019 sonuna kadar 

etüt yaptırmayan işletmelere 
cezai işlem uygulanacağını 

hatırlatan Enervis Genel 
Müdürü Osman Kipoğlu, enerji 

verimliliği danışmanlık şirketi 
(EVD) olarak yetkilendirilen 

Enervis’ten destek 
alınabileceğini söyledi.

zorunlu olduğu enerji etüdü. 27.10.2011 tarihli “Enerji 

Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin 

Artırılmasına Dair Yönetmelik”in, enerji verimliliğini 

artırıcı önlemler kısmı 10. Maddesi “b” bendi uyarınca; 

yıllık toplam enerji tüketimi 5.000 TEP ve üzeri olan 

endüstriyel işletmeler ile toplam inşaat alanı 20 bin 

metrekarenin üzerinde olan hizmet sektöründe faaliyet 

gösteren binalarda her dört yılda bir enerji etüdü 

yaptırılması gerekiyor.

Osman Kipoğlu: 
Enerji etüdüyle                         
verimlilik artarken                
maliyetler azalıyor
İlk olarak 2015 yılında yapılan zorunlu enerji etütleri 

için ikinci dönemin 2019 yılında sona erdiğini 

hatırlatan Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, “Bu 

yılın sonuna kadar enerji etüdü yaptırmayan 

işletmelere 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 

uyarınca cezai işlem uygulanacak. İşletmelerindeki 

enerji verimliliği potansiyelini ortaya çıkartmak ve 

yasal yükümlülüklerini vakit kaybetmeden yerine 

getirmek isteyen firmalar için Enervis olarak enerji 

verimliliğinin her alanında; ölçüm, etüt, raporlama, 

danışmanlık ve uygulama hizmetleri veriyoruz. Firma 

yetkilileri, enerji verimliliği danışmanlık şirketi (EVD) 

olarak yetkilendirilen Enervis’ten destek alabilir” dedi. 

Sanayide ve binalarda enerji verimliliği danışmanlığı ve 

uygulamaları, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 

danışmanlığı, verimli tesis projelendirme ve 

uygulamaları (EPC) alanlarında tam kapsamlı hizmet 

verdiklerini, sanayide enerji verimliliği uygulamaları 

kapsamında bugüne kadar 634 proje geliştirdiklerini 

söyleyen Osman Kipoğlu, “Almanya’nın dört büyük 

enerji şirketinden biri olan, sektöründe 85 yılı aşkın 

tecrübeye sahip EWE AG’nin Alman teknolojisi, kalite 

anlayışı ve know-how’uyla sanayiden kamuya, küçük 

işletmelerden organize sanayi bölgelerine kadar pek 

çok sektörde hizmet veriyoruz. Enerji etütlerini 

Enervis’e yaptıran işletmeler enerji verimliliği 

alanındaki potansiyellerini ortaya çıkartırken enerji 

maliyetlerini azaltma yolunda da çok önemli bir adım 

atıyor” diye konuştu.

Enerji etüdü yaptırmayan 
firmalara uygulanan cezai 
işlemler

18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği 

Kanunu uyarınca;
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Türkiye’de elektrik tüketiminin yüzde 40’lık kısmı, doğal gaz 

tüketiminin ise yüzde 26’sı sanayide gerçekleşiyor. Bu durum 

enerji ithalatının artmasına neden olurken şirketlerin 

maliyetlerini de büyük ölçüde yükseltiyor. Oysaki yapılan 

araştırmalar, sanayide en az yüzde 20, binalarda en az yüzde 35, 

ulaşımda ise en az yüzde 15 tasarruf potansiyelinin olduğunu 

ortaya koyuyor. 

Diğer taraftan, enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının 

önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün 

hafifletilmesi ve çevrenin korunması için önemli adımlar 

atılıyor. Bunlardan biri de, yıllık enerji tüketimi 5.000 TEP (Ton 

Eşdeğer Petrol) ve üzerinde olan firmaların yaptırmalarının 

zorunlu olduğu enerji etüdü. 27.10.2011 tarihli “Enerji 

Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin 

Artırılmasına Dair Yönetmelik”in, enerji verimliliğini 

artırıcı önlemler kısmı 10. Maddesi “b” bendi uyarınca; 

yıllık toplam enerji tüketimi 5.000 TEP ve üzeri olan 

endüstriyel işletmeler ile toplam inşaat alanı 20 bin 

metrekarenin üzerinde olan hizmet sektöründe faaliyet 

gösteren binalarda her dört yılda bir enerji etüdü 

yaptırılması gerekiyor.

Osman Kipoğlu: 
Enerji etüdüyle                         
verimlilik artarken                
maliyetler azalıyor
İlk olarak 2015 yılında yapılan zorunlu enerji etütleri 

için ikinci dönemin 2019 yılında sona erdiğini 

hatırlatan Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, “Bu 

yılın sonuna kadar enerji etüdü yaptırmayan 

işletmelere 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 

uyarınca cezai işlem uygulanacak. İşletmelerindeki 

enerji verimliliği potansiyelini ortaya çıkartmak ve 

yasal yükümlülüklerini vakit kaybetmeden yerine 

getirmek isteyen firmalar için Enervis olarak enerji 

verimliliğinin her alanında; ölçüm, etüt, raporlama, 

danışmanlık ve uygulama hizmetleri veriyoruz. Firma 

yetkilileri, enerji verimliliği danışmanlık şirketi (EVD) 

olarak yetkilendirilen Enervis’ten destek alabilir” dedi. 

Sanayide ve binalarda enerji verimliliği danışmanlığı ve 

uygulamaları, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 

danışmanlığı, verimli tesis projelendirme ve 

uygulamaları (EPC) alanlarında tam kapsamlı hizmet 

verdiklerini, sanayide enerji verimliliği uygulamaları 

kapsamında bugüne kadar 634 proje geliştirdiklerini 

söyleyen Osman Kipoğlu, “Almanya’nın dört büyük 

enerji şirketinden biri olan, sektöründe 85 yılı aşkın 

tecrübeye sahip EWE AG’nin Alman teknolojisi, kalite 

anlayışı ve know-how’uyla sanayiden kamuya, küçük 

işletmelerden organize sanayi bölgelerine kadar pek 

çok sektörde hizmet veriyoruz. Enerji etütlerini 

Enervis’e yaptıran işletmeler enerji verimliliği 

alanındaki potansiyellerini ortaya çıkartırken enerji 

maliyetlerini azaltma yolunda da çok önemli bir adım 

atıyor” diye konuştu.

Enerji etüdü yaptırmayan 
firmalara uygulanan cezai 
işlemler

18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği 

Kanunu uyarınca;

Mevzuat hükümlerine uymayan yetkilendirilmiş 

üniversiteler, meslek odaları ve EVD’ler için; yetki 

belgesi iptaline varan idari yaptırımlar,

Yetkilendirmeler, uygulamalar ve destekler konularında 

istenen bilgileri vermeyenler için; 2019 yılı itibarıyla 

27.901 TL, yerinde inceleme imkanı tanınmaması 

halinde ise 139.542 TL idari para cezası,

Diğer konularda bilgi vermeyenler için; 2019 yılı 

itibarıyla 1.347 TL idari para cezası,

Enerji yönetimi ile ilgili tedbirleri uygulamayan, 

enerji yöneticisi görevlendirmeyen ve enerji 

yönetim birimi kurmayanlar için; 2019 yılı itibarıyla 

55.808 TL idari para cezası uygulanıyor.
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Basit önlemlerle konut faturalarında 
yüzde 30’a varan tasarruf 

sağlanabileceğine dikkat çeken 
Enervis Genel Müdürü Osman 
Kipoğlu, enerji verimliliği ve 

tasarrufu için evlerde ve işyerlerinde 
kolayca uygulanabilecek önlemlerle 

hem enerji tüketimi hem de 
maliyetten nasıl tasarruf 

edebileceğimizi açıkladı. Kipoğlu  
“Binanın toplam inşaat maliyetinin 

sadece yüzde 3’ünü oluşturan ısı 
yalıtımı ile yıllık yakıt tüketiminde en 

az yüzde 50 tasarruf sağlayabiliriz” 
dedi. 

EWE Turkey Holding bünyesinde hizmet veren enerji verimliliği danışmanlık ve 
uygulama şirketi Enervis, kış aylarının gelmesiyle birlikte artan enerji tüketimine karşı 
alınabilecek önlemleri paylaşıyor.

Basit Yöntemlerle Enerji Tüketiminizde %30 
Tasarruf Edin

Enerji Verimliliği Haftası kapsamında enerji verimliliği 

ve tasarrufun önemine dikkat çeken, ülkemizin 

enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve gelecek nesillere 

yaşanılabilir bir çevre bırakmak için enerjiyi evde, 

okulda, işyerinde, trafikte kısacası her yerde verimli 

kullanmamızın önemli olduğunu vurgulayan Enervis 

Genel Müdürü Osman Kipoğlu; “Dünyamızda, en 

önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil 

yakıtlar hızla tükeniyor. Enerji üretim ve tüketim 

süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı emisyonları küresel 

ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli nedenleri 

arasında. Bunun yanında kullandığımız enerjinin yüzde 

70‘ini yurtdışından döviz ödeyerek satın alıyoruz. 

Evimizde ve ulaşımda tükettiğimiz enerjinin faturası 

aile bütçemizin en önemli kalemlerinden birini 

oluştururken, ülkemizin bütçesinde de enerji en yüksek 

harcama kalemimiz durumunda” dedi. 

Tüketim alışkanlıklarımızdaki 
ufak değişiklikler bizlere neler 
kazandırır?

Yapılan araştırmalara göre yalıtımsız binaların,  

pencereleri, duvarları, merdivenleri, tavanları, eşyaları 

ve zemin döşemeleri bile ısı kaybında önemli bir yere 

sahip. Bu da faturaların yüksek gelmesindeki en önemli 

sebep… Binanın toplam inşaat maliyetinin sadece 

yüzde 3’ünü oluşturan ısı yalıtımı, yıllık yakıt 

tüketiminde en az yüzde 50 tasarruf sağlıyor ve 

bütçeye önemli katkıda bulunuyor. Isı yalıtımı, çevre 

dostu olmasının yanı sıra binanın ömrünü de uzatan 

bir işlem. Isı yalıtımıyla hem binanızın ömrü uzuyor 

hem de paranız cebinizde kalıyor. 

Büyük yatırımlara gerek 
kalmadan tasarruf mümkün

Binadan kaçan ısı miktarını azaltan ısı yalıtımı, enerji 

tasarrufu için ilk ve en önemli adım olarak öne çıkıyor. 

Ancak yatırım gerektirmeyen, basit yöntemlerle de 

enerji tüketimini en aza indirmek mümkün. Özellikle 

ısıtmada gün ışığından mümkün olduğunca çok 

yararlanmak gerekiyor. Güneşli günlerde ısınmak için 

ısıtıcı kullanmak yerine perdeleri açarak evin güneşle 

ısınmasını sağlamak çok basit bir yöntem gibi görünse 

de,  önemli miktarda tasarruf sağlıyor.  

Enerji tasarrufu için uygulanabilecek diğer basit 

yöntemlerden bazıları ise şöyle:
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Enerji Verimliliği Haftası kapsamında enerji verimliliği 

ve tasarrufun önemine dikkat çeken, ülkemizin 

enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve gelecek nesillere 

yaşanılabilir bir çevre bırakmak için enerjiyi evde, 

okulda, işyerinde, trafikte kısacası her yerde verimli 

kullanmamızın önemli olduğunu vurgulayan Enervis 

Genel Müdürü Osman Kipoğlu; “Dünyamızda, en 

önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil 

yakıtlar hızla tükeniyor. Enerji üretim ve tüketim 

süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı emisyonları küresel 

ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli nedenleri 

arasında. Bunun yanında kullandığımız enerjinin yüzde 

70‘ini yurtdışından döviz ödeyerek satın alıyoruz. 

Evimizde ve ulaşımda tükettiğimiz enerjinin faturası 

aile bütçemizin en önemli kalemlerinden birini 

oluştururken, ülkemizin bütçesinde de enerji en yüksek 

harcama kalemimiz durumunda” dedi. 

Tüketim alışkanlıklarımızdaki 
ufak değişiklikler bizlere neler 
kazandırır?

Yapılan araştırmalara göre yalıtımsız binaların,  

pencereleri, duvarları, merdivenleri, tavanları, eşyaları 

ve zemin döşemeleri bile ısı kaybında önemli bir yere 

sahip. Bu da faturaların yüksek gelmesindeki en önemli 

sebep… Binanın toplam inşaat maliyetinin sadece 

yüzde 3’ünü oluşturan ısı yalıtımı, yıllık yakıt 

tüketiminde en az yüzde 50 tasarruf sağlıyor ve 

bütçeye önemli katkıda bulunuyor. Isı yalıtımı, çevre 

dostu olmasının yanı sıra binanın ömrünü de uzatan 

bir işlem. Isı yalıtımıyla hem binanızın ömrü uzuyor 

hem de paranız cebinizde kalıyor. 

Büyük yatırımlara gerek 
kalmadan tasarruf mümkün

Binadan kaçan ısı miktarını azaltan ısı yalıtımı, enerji 

tasarrufu için ilk ve en önemli adım olarak öne çıkıyor. 

Ancak yatırım gerektirmeyen, basit yöntemlerle de 

enerji tüketimini en aza indirmek mümkün. Özellikle 

ısıtmada gün ışığından mümkün olduğunca çok 

yararlanmak gerekiyor. Güneşli günlerde ısınmak için 

ısıtıcı kullanmak yerine perdeleri açarak evin güneşle 

ısınmasını sağlamak çok basit bir yöntem gibi görünse 

de,  önemli miktarda tasarruf sağlıyor.  

Enerji tasarrufu için uygulanabilecek diğer basit 

yöntemlerden bazıları ise şöyle:

Kuzeye bakan pencerelerinizin perdelerini, varsa 

panjurlarını kışın kapalı tutun.

Oda sıcaklığını 1 derece azaltarak yüzde 6 enerji 

tasarrufu yapmak mümkün. Oturma odaları için 22 

°C, yatak odaları için de 20 °C olan ideal oda 

sıcaklıklarını tercih edin.

Radyatörlerinizin önünü uzun perde ve/veya 

mobilyalarla kapatmayın.

Evinizi havalandırmak için güneşli veya öğlene yakın 

zaman dilimini tercih etmeye çalışın.

Buzdolaplarınızın arkasında hava sirkülasyonu için 

yeterli boşluk bırakın.

Beyaz eşya veya ısıtma soğutma amaçlı cihaz 

alırken, ihtiyacınıza uygun kapasitede ve enerji 

verimli olanları tercih edin.

Kapı ve pencere kenarlarındaki boşlukları yalıtım 

bantlarıyla kapatın. 

Isı verimliliği yüksek çift cam kullanarak ısı kaybını 

yüzde 50 oranında azaltabilirsiniz. 

Gereksiz durumlarda lambaları söndürerek tasarruf 

edin. Özellikle çocuklar bu konuda daha duyarlı hale 

getirilebilir.

Bir akkor lamba, kompakt floresan veya LED’li lamba 

ile değiştirildiğinde, aydınlatma maliyeti  yüzde 80’e 

varan oranlarda azalır.

Kullanmadığınız zamanlarda şarj aleti, televizyon, 

DVD player, bilgisayar ve radyo gibi elektrikli 

aletlerin fişlerini prizden çekin.
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde 
Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı kuruldu. 

Enerji Bakanlığı bünyesinde Enerji Verimliliği 
ve Çevre Dairesi Başkanlığı Kuruldu

Enerji verimliliği çalışmaları, Enerji İşleri Genel 

Müdürlüğü’nün görev alanları arasından çıkartılarak 

Daire Başkanlığına bağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, 10 

Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 27 Sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile daha önce çıkartılan 

bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde önemli 

değişiklikler yapıldı.

Kararnamenin 38’inci maddesi ile 10 Temmuz 2018 

tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 

Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 

(Kararname Numarası: 1), Enerji İşleri Genel 

Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerini belirleyen 169’ncu 

maddesinde yapılan değişiklikle, enerji verimliliği 

alanındaki çalışmalar genel müdürlüğün görev 

alanından çıkarıldı.

Kararnamenin 40. Maddesiyle de, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi’nin 174’üncü maddesi değiştirilerek, Enerji 

Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Kaynak: http://enerjienstitusu.de
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Günümüz teknolojilerinin önündeki en önemli engellerden biri olan batarya ve şarj 
sorunu yakın zamanda çözülüyor. 

Yeni Pil Teknolojisi Sayesinde Elektrikli 
Araçların Şarj Sorunu Tarih Olacak

Kanadalı teknoloji şirketi CVMR, geliştirdiği yeni pil 

teknolojisi sayesinde lityum pillere oranla 5 kat daha 

fazla enerji depolayan magnezyum bazlı şarj edilebilir 

piller üreterek önemli bir AR-GE çalışmalarına imza attı. 

Elektrikli araçların bu yeni batarya teknolojisiyle hızla 

yaygınlaşacağını açıklayan şirket, Türkiye’ye de yatırım 

yapmak için otomobil ve batarya üreticileriyle 

görüşmelere başladı.

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte artan enerji 

tüketimi karşısında gündelik hayatın büyük bir kısmında 

kullanılan lityum piller ve şarj edilebilir bataryalar 

yetersiz kalıyor. Akıllı telefonlardan bilgisayarlara, 

elektrikli otomobillerden müzikçalarlara kadar birçok 

taşınabilir elektronik cihaz için hızlı şarj olabilen ve daha 

fazla enerji depolayabilen piller aranıyor. Kanadalı 

teknoloji şirketi ‘CVMR Energy Metals’ 8 yıldır 

sürdürdüğü araştırmalar sonucunda, birçoğuk insanın 

ortak ortak sorunu olan pil ömrüne alternatif çözüm 

üretti ve şarj edilebilir bataryalarda anot olarak 

magnezyum kullanarak önemli bir buluşa imza attığını 

duyurdu.

CVMR, geliştirdiği yeni pil teknolojisi sayesinde lityum 

iyon pillere göre 5 kat daha fazla enerji depolayan 

magnezyum bazlı şarj edilebilir piller ürettiğini belirtti. 

Yatırım ağına Türkiye’ti de ekleyen CVMR, Türkiye’de 

bir batarya üretim tesisi kurmak için mevcut otomobil 

ve batarya üreticileri ile görüşmelere de başladığını 

açıkladı.

Los Angeles’da düzenlenen basın toplantısında konuşan 

CVMR Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Kamran M. 

Khozan, “Magnezyum bazlı bataryaların en önemli 

avantajı, aynı boyuttaki lityum bataryalara göre 5 kata 

kadar daha fazla enerji depolamanın mümkün olması. 

Bu yeni buluş için Amerikan Patent Enstitüsü’nde 

bekleyen dört patent başvurumuz bulunuyor. Yeni 

bataryaları önümüzdeki 2 yıl içinde ticarileştirmeyi 

hedefliyoruz. Lityum pillere kıyasla daha küçük 

bataryalara daha fazla enerji sığdırılması elektrikli 

araçların hızla yaygınlaşmasını hızlandıracaktır. 

Magnezyum şarj edilebilir bataryaların asıl pazarlarının, 

elektrikli otomobillerin üretilebildiği tüm lokasyonlar ile 

özellikle Kuzey Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri, Çin ve 

Hindistan olmasını bekliyoruz” dedi.

Kaynak: http://enerjienstitusu.de
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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.


