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Verimlilik Arttırıcı Projelerinize
%30 Hibe Enerji Bakanlığından,
Başvuru Danışmanlığı Enervis’ten!
Enerji verimliliği danışmanlık ve uygulamaları alanlarında faaliyet gösteren
Enervis’in Genel Müdürü Osman Kipoğlu, Verimlilik Artırıcı Projeler’in (VAP)
2019 yılı birinci ve ikinci dönem başvuru tarihlerinin açıklandığını hatırlatarak,

Enervis olarak endüstriyel tesisleri, daha akıllı, daha verimli ve
‘‘daha
konforlu hale getirerek Türk sanayicisine destek sağlıyoruz.

Bugüne kadar enerji verimliliği alanında şirketimizden danışmanlık
alan tüm işletmelerin VAP başvuruları olumlu sonuçlandı dedi.

’’
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Endüstriyel
işletmelerde enerji
tasarruf
potansiyelinin geri
kazanılması için
Enerji İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından
hazırlanan Verimlilik
Artırıcı Projeler
(VAP) başvuruları,
2019 yılında iki dönem
halinde kabul
edilecek. Türk
sanayicisine sunduğu
emsal projeler ile
adından söz ettiren
Enervis’in Genel
Müdürü Osman
Kipoğlu, konuyla ilgili
açıklamada bulundu.

Birinci dönem başvurularının 1
- 31 Ocak 2019, ikinci dönem
başvurularının ise 1 - 31
Temmuz 2019 tarihleri arasında
alınacağını hatırlatan Osman
Kipoğlu, "Enervis olarak VAP’a
büyük önem veriyor, bu alanda
şirketleri teşvik ediyoruz. Bugüne
kadar yapmış olduğumuz tüm
VAP başvurularının tamamına
destek alınmasını sağladık. Başvuru
kabulünün ardından uygulamaları
da gerçekleştirerek enerji verimliliğini
garanti altına alıyoruz.” Müşterilerimizin
enerji verimliliği projelerinde yüzde
30 hibe desteğinden yararlanmasına
katkı veriyoruz” dedi.

Anahtar teslim
çözüm ve hizmetler
Sanayide enerji verimliği uygulamaları
kapsamında bugüne kadar 630
proje geliştirdiklerini söyleyen
Kipoğlu, “Enervis olarak, enerji
kaynaklarının gitgide azaldığı ve
her alanda enerji verimliliğinin
ön plana çıktığı günümüzde,
endüstriyel tesisleri daha akıllı,
daha verimli ve daha konforlu
hale getiriyoruz. Mühendislik, tedarik,
montaj, yapım, proje yönetimi
uzmanlığı ile verimli, modern ve
yüksek teknolojili tesislerin
kurulumunda, proje başlangıcından
devreye alma noktasına kadar,
kısacası anahtar teslim çözüm ve
hizmetlerimizle Türk sanayicisine
destek oluyoruz” diye konuştu.

Yüzde 25 civarında
enerji verimliliği
Enerji yoğunluğunda en fazla
iyileşme
görülen
sektörün

sanayi olduğuna dikkat çeken
Osman Kipoğlu, sözlerini şöyle
tamamladı, “İyileşmelere rağmen,
Türkiye enerjide dışa bağımlılığı
yüksek olan ülkeler arasında
yer alıyor. Ülkemizin 2023 yılı
hedefleri arasında, birincil enerji
tüketiminin yüzde 14 azaltılması
da bulunuyor. Biz bu noktada
sanayi firmalarının çok ciddi bir
tasarruf sağlamalarına katkıda
bulunuyoruz. Örneğin tekstil
sektöründe yaptığımız çalışmalarla
sağladığımız enerji verimliliği
ortalama yüzde 25 civarında.
Bu süreçte hepimize düşen
görevler var. Özellikle verimliliği
artırıcı faaliyetler ile enerji ithalatını
önemli ölçüde azaltabiliriz.”

VAP’a kimler
başvurabilir?
Elektrik
üretim
faaliyeti
gösteren lisans sahibi tüzel
kişiler dışındaki yıllık toplam
enerji tüketimleri 1.000 TEP
(Ton Eşdeğer Petrol) ve üzeri
olan, ticaret ve sanayi odası,
ticaret odası veya sanayi
odasına bağlı olarak faaliyet
gösteren ve her türlü mal
üretimi yapan işletmeler VAP
desteklerinden
yararlanmak
için başvuruda bulunabiliyor.
2019 yılı 1. ve 2. dönem VAP
başvurularının ENVER Portalı
üzerinden elektronik yolla ve
ıslak imzalı olarak posta
yoluyla alınması planlanıyor.
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Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu,
Enerji Verimliliği Haftası kapsamında
açıklamalarda bulundu

Nihai Enerji Tüketimi
‘‘Sanayi
Kuruluşlarında

Yüzde 20 Oranına
Düşürülebilir! ’’

’’

Türkiye‘nin enerji politikasının temel
hedeflerinden
birini,
enerji
verimliliğinin artırılması ve enerji
yoğunluğunda düzenli bir düşme
eğiliminin yakalanması oluşturuyor.
İçinde bulunduğumuz Enerji Verimliliği
Haftası dolayısıyla sektörde enerji
verimliliği adına alınabilecek önlemler
hakkında bilgi veren Enervis Genel
Müdürü Osman Kipoğlu, “Sanayide
yüzde 35 civarında olan nihai enerji
tüketiminin verimlilik önlemleri ile
yüzde 20 oranına düşürülmesi, bu
alandaki öncelikli hedefler arasında
yer alıyor. Sanayi kuruluşlarının aldığı
son derece basit önlemler dahi
ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını
azaltmaya katkı sağlarken gelecek
nesillere yaşanılabilir bir dünya
bırakmamıza yardımcı oluyor” dedi.
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Bakanlığın yetkilendirdiği Enerji verimliliği danışmanlık
ve uygulama şirketi olan Enervis, enerji verimliliği
uygulamaları ile işletmelerin ulusal ve uluslararası
piyasada rekabet gücünü artırıyor.
Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, 7 - 13 Ocak
Enerji Verimliliği Haftası kapsamında şirket
faaliyetleri ve sanayide enerji verimliliğinin önemine
ilişkin açıklamalarda bulundu. 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 birlikte ham madde ve enerjiyi
daha az kullanmak, ekolojik faydalar sağlamanın
yanı sıra rekabet gücünü de artırıyor” dedi.
Bu anlamda Enerji verimliliği alanında Türkiye‘nin
enerji politikasının temel hedeflerinden birisi,

enerji verimliliğinin artırılması ve enerji yoğunluğunda
düzenli bir düşme eğiliminin yakalanması olmalı
diyen Kipoğlu; Öncelikle işletmelerde enerji etüdü
yapılarak işletmelerin A’dan Z’ye enerji haritası
çıkarılarak enerjinin yoğun kullanıldığı alanlar
detaylı olarak incelenmeli ve enerji verimliliği
potansiyeli bulunan projeler ortaya çıkarılmalıdır.
Enerji verimliliği alanında farkındalığın arıtılması
konusunda tüm alanlarda hizmet veren Enervis
uzmanları, işletmelerde yapılan bu incelemeler ile
ortaya çıkan enerji verimliliğini arttıran projelerin
uygulamasını yaparak işletmenin ve ülkenin
ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Enerji
uzmanlarımız ile gerçekleştirilen detaylı analizler
ve incelemeler ile enerjinin etkin kullanımı
hakkında eğitimler vererek farkındalığın artırılması
sağlanıyor ve hatalı kullanım alışkanlıkları ortaya
çıkarılıyor. Enerji verimliliğinin işletmenin tüm
çalışanları tarafından benimsenmesi sağlanarak
enerjinin etkin olarak kullanılması da en önemli
adımlardan birisidir.

Osman Kipoğlu:

‘‘ Sanayi için 634 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 634 proje geliştirdik.
Bu noktada sanayi firmalarının çok ciddi bir tasarruf sağlamalarına
destek oluyoruz. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle elde edilecek yıllık
enerji tasarrufu 130 Milyon TL” diye konuştu.” 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. 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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Enerji’de
10.9 Milyar Dolar
Yatırımla
30.2 Milyar Dolar
Tasarruf Mümkün!
Enerji Verimliliği Derneği tarafından
başlatılan “Verimli Buluşmalar”
toplantılarının 1’incisi gerçekleştirildi.
Toplantıda Ulusal Enerji Verimliliği
Eylem Planı- UEVEP hakkında bilgi
veren Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanlığı Bakan Danışmanı Dr. Oğuz
Can tarafından 2017 ve 2018 yılı
gerçekleşmeleri ve 2019’un
planlamaları anlatıldı. Can, “Eylemlerin
hayata geçmesiyle 10.9 milyar dolarlık
yatırım gerçekleştirilerek 30.2 milyar
dolarlık enerji tasarrufu sağlanacaktır”
ifadelerini kullandı.

Kaynak: https://www.enerjigazetesi.ist

Türkiye’de enerji verimliliği
potansiyeli oldukça yüksek
Türkiye’nin enerji verimliliğinde tasarruf
potansiyelinin % 35-50 gibi yüksek bir oranda
olduğunu dile getiren Dr. Can, 2023’te birincil
enerji tüketiminin bu eylemlerin ölçülebilir
etkisiyle % 14 azaltılacağını da belirten Dr. Can,
Türkiye’nin nihai enerji tüketiminin yaklaşık %
34’ünün bina ve hizmetlerde, % 34’ünün
sanayide, % 24’ünün ulaştırmada ve % 4’ünün
tarımda tüketildiğini, geriye kalan % 8’lik dilimin
ise diğer sektörlerde gerçekleştiğini söyledi.

Enerji verimliliği derneği
verimlilik bilincini oluşturmayı
hedefliyor
Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın
ise “Enerji Verimliliği Derneği yeni yönetimi
olarak stratejik planlama çalışmalarımız
tamamlandı. Bu plan ile bilinçlendirme
çalışmalarını
sürdürerek
her
alanda
paydaşlarımızla verimlilik sağlayacak adımlar
atarak kısa zamanda ölçülebilir sonuçlar elde
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ENERJİ GÜNDEMİ 7

Beijing 2022
Kış Olimpiyatlarında Yenilenebilir
Elektriği Kullanılacak
Beijing 2022 Kış Olimpiyatları ve Kış Paralimpik
Oyunları'nın yapılacağı stadyumlarda yenilenebilir
kaynaklardan üretilen elektrik kullanılacak.
Beijing Kış Olimpiyatları Organizasyon Komitesi
ve Çin Devlet Elektrik Şebekesi Şirketi (SGCC)
arasında olimpiyatların yapılacağı alanın yeşil
elektrik enerjisiyle donatılmasını öngören
anlaşma imzalandı. Böylece sporun ruhuna
uygun olarak 2022 yılı olimpiyatlarında ilk kez
tüm elektrik ihtiyacı tamamen yenilenebilir ve
temiz enerji kaynaklarından sağlanacak.
Beijing Belediye Başkan Yardımcısı ve Kış
Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkan
Yarımcısı Zhang Jiandong, imza töreninde yaptığı
açıklamada, stadyumlara yenilenebilir enerjinin
sağlanmasının, Beijing'in yeşil olimpiyatlar
ilkesini ve başvuru taahhütlerini yerine getirmek
için attığı bir adım olduğunu söyledi. Zhang, bu

Kaynak: https://enerjigunlugu.net

önlemlerle Beijing ve Zhangjiakou gibi şehirlerde
yenilenebilir enerjinin daha geniş kullanılması,
kentsel ve bölgesel yüksek kaliteli kalkınmanın
sağlanmasını hedeflediklerini bildirdi.
2022 Kış Olimpiyat Oyunları Çin'in başkenti
Beijing'de ve Hebei Eyaleti’nin Zhangjiakou
kentinde düzenlenecek.
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Hindistan’ın
Cochin
Havalimanı
Elektriğini
Güneşten
Karşılıyor
Hindistan’ın Kochi şehrindeki
havalimanında kurulan 12 MW
kapasiteli güneş enerjisi santrali
havalimanının tüm elektrik
ihtiyacını karşılıyor.

Kaynak: https://enerjigunlugu.net

Hindistan’ın Güney bölgesindeki Kerala’daki Kochi
şehrinde dünyanın en inovatif havalimanı olan
Cochin International Airport Ltd (CIAL) elektrik
ihtiyacının tamamını güneş enerjisinden karşılayan
dünyadaki ilk havalimanı oldu. 2018'de Birleşmiş
Milletler Dünya Girişimcilik Vizyonu Ödülü'nü
kazanan proje, Hindistan'ın karbon salımını
azaltmak için güneş enerjisinin kullanımını hızla
artırma hedefleri çerçevesinde gerçekleştirildi.
Cochin Havalimanının kargo hangarlarının yanına
yerleştirilen paneller yaklaşık 4000 m2 alan
üzerine kuruldu. 46.000 güneş panelinin yerleştirildiği
havalimanı, Dünyanın ilk güneş enerjisiyle çalışan
havalimanı olarak ilk olarak kendi elektriğini üretiyor.
Güneş panellerinde üretilen elektrik havalimanında
bulunan toplam 50-60 bin üniteye elektrik sağlıyor.
9.3 milyon dolar maliyetli proje 12 MW kurulu
güce sahip ve önümüzdeki 25 yıl boyunca
300.000 tonluk karbon salımını engelleyecek.
Santralin kendini 6 yılda amorti edeceği belirtiliyor.
Cochin havalimanı yeni terminal binası ile artan
talebi karşılamak için güneş enerjisi tesisinin
kapasitesini daha da artıracak.

Zorunlu Enerji Etüdünüzü
Yaptırdınız mı?
Enerji tüketiminiz 5.000 TEP ve üzerinde ise 2019 yılı sonuna kadar enerji etüdünüzü
yaptırmanız gerekmektedir.
Enervis olarak enerji etütlerinde ve sonrasında yaptıracağınızı proje uygulamalarıyla
hizmetinizdeyiz.

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

İstanbul:
FSM Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi
No: 8 A Blok Kat: 14 34771 Ümraniye İstanbul

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

T (0212) 215 30 80

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

