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2 Enervis Enerji Gündemi 

Enerji verimliliği alanında hizmet veren EWE Grubu şirketi Enervis, Ekonomi Bakanlığı 
işbirliği ile ülkemizin en büyük sanayi merkezlerinden Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde 
enerji verimliliğinin fotoğrafını çekti. Tekstil ve otomotiv firmalarında yürütülen etütlere 
göre, sanayici enerjisini yüzde 45’lere varan oranda boşa harcıyor. Etüdün yürütüldüğü 
16 şirkette yapılacak iyileştirme ile yıllık 5,7 milyon TL tasarruf sağlanabilecek.

EWE Turkey Holding çatısı altında faaliyet gösteren 
ve enerji verimliliği alanındaki çalışmalarıyla dikkat 
çeken Enervis, Türkiye’deki sanayi sektörüne örnek 
olacak olacak bir rapora imza attı. Ekonomi 
Bakanlığı’nın hibe desteği ile yürütülen enerji 
verimliliği etüdünde Bursa Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki tekstil ve otomotiv şirketlerinin enerji 
karnesi hazırlandı. 

Bursa Crowne plazada düzenlenen Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi Sanayi Enerji Verimliliği Proje 
kapanış toplantısı öncesi gerçekleşen basın 
toplantısında, Enerji verimliliği etüdü ile ortaya 
çıkan tabloyu, EWE Turkey Holding Genel 
Müdürleri Dr. Frank Quante ve Bekir Sami Acar ile 
Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, düzenlenen 
basın toplantısında değerlendirdi. 

Enerji verimliliği, yenilenebilir enerjiler, mesleki 
eğitim ve belgelendirme, kalibrasyon alanlarında 

Sanayici enerji tüketiminden yılda 5,7 milyon TL 
tasarruf sağlayabilir! 

Enervis, Türk sanayi sektörünün enerji verimliliği karnesini açıkladı

profesyonel hizmet veren Enervis’in, EWE AG 
uzmanları ile birlikte yürüttüğü etüt, sektörün 
önde gelen 16 sanayi şirketinde gerçekleştirildi. 
Etüt raporu hakkında bilgi veren Enervis Genel 
Müdürü Osman Kipoğlu, ortalama yüzde 22 enerji 
kazanç potansiyeli tespit ettiklerini belirterek 
fabrikalardaki verimsizliğin en fazla, atık ısının 
tekrar değerlendirilmemesi ve basınçlı hava 
kayıpları gibi sebeplerden kaynaklandığını vurguladı.  

Kipoğlu,  “Sanayi işletmelerinin son 3 yıla ait 
elektrik ve ısıl enerji tüketimleri ile üretim 
verilerini inceleyerek buhar ve yakma 
sistemlerinden iklimlendirmeye, aydınlatmadan 
elektrik ve otomasyon sistemlerine kadar tüm 
alanlarda detaylı ölçüm ve analizler yaptık. Bu 

analizler sonucunda tekstilde, atık ısının 
proseslerde geri kazanılıp değerlendirilmemesi, 
yetersiz ya da yanlış izolasyon ve verimsiz buhar 
sistemleri ile otomotivde basınçlı hava kayıpları ve 
verimsiz soğutma sistemlerinin enerji kaybına 
sebep olduğunu tespit ettik” diye konuştu.

Üretim için ihtiyaç duyulan ısıl kapasitenin çok 
üzerinde sistem tasarımı yapılmış olmasının da 
önemli bir kayıp oluşturduğuna dikkat çeken 
Kipoğlu, “Gördük ki basınçlı hatlarda meydana 
gelen kayıplar, eksik veya yetersiz yalıtım 
uygulamaları ve en önemlisi proseslerde meydana 
gelen atık su ısısı ile baca gazı ısısının geri 
kazanılmadan atılması yüzde 45’lere varan 
oranlarda enerji kaybına neden oluyor. Bu gibi 
enerji kayıplarının gerçekleştiği alanların bir 
kısmında yapılacak basit ekipman bakımı veya 
değişikliği ile önemli oranda tasarruf sağlanabilir” 
uyarısında bulundu. 

“Almanya’dan sahip olduğumuz know-how, 
teknoloji ve uzman desteği ile bina ya da tesiste 
mevcut enerji tüketiminin analizini yaparak, 
tüketim dağılımını ve kayıp-kaçakları tespit 
ediyoruz” diyen EWE Turkey Holding Genel 
Müdürü ve Enervis Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Frank Quante, “Enervis olarak etütleri tamamlanan 
sanayi kuruluşlarının enerji tüketim profilini ayrı 
ayrı analiz ederek, onlara enerjilerini verimli 

kullanabilmelerinin yolunu gösteren, ‘Altın 
Fırsatlar’ olarak adlandırdığımız enerji verimliliği 
attırıcı projeleri hazırladık. Bu projelerin tamamının 
uygulanması durumunda Türkiye ekonomisi yılda 
5,7 milyon TL kazanç sağlayacak. Ayrıca şirketler, 
bu iyileştirmeler için harcadıkları maliyeti yaklaşık 
1,5 sene içinde amorti edebilecekler” dedi. 

Çok sayıda davetlinin katıldığı toplantıda açılış 
konuşmalarını Yenilenebilir Enerji Genel Müdür 
Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu, Bursa Büyük Şehir 
Belediyesi Başkan Vekili Abdulkadir Karlık, Bursa 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi 
Abdullah Bayrak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran ve EWE Turkey 
Holding Genel Müdürü ve Enervis Yönetim Kurulu 
Başkanı Frank Quante gerçekleştirdiler. 

Ardından Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu 
tarafından projenin özet bir sunumu 
gerçekleştirildi. 

Ardından Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu 
tarafından projenin özet bir sunumu gerçekleştirildi. 

Toplantı son bölümünde gerçekleştirilen 
Moderatörlüğünü Sayın Erdal Çalıkoğlu’nun 
gerçekleştirdiği panelde sırasıyla Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi Kümelenme Faaliyetlerinde Enerji 
Verimliliği Proje Koordinatörü yürüten Nilay 
Durukan OSB‘de gerçekleştirilen kümelenme 
faaliyetlerinden bahsetti. Türkiye Kalkınma Bankası 
Kredi Pazarlama Daire Başkanlığı Kıdemli Uzmanı 
Esin EREN “Enerji verimliliği ve Finansman” konulu 
sunumunu gerçekleştirmiştir. EWE Vertrieb Enerji 
ve Karbon Yönetimi Birim Yöneticisi  Dr.Heinrich 
Tschochohei Türk Sanayiinde Enerji Verimliliği 
Beklentileri, Avrupa ve Alman mevzuatlarından 
örnekleri katılımcılarla paylaştı. Enervis Etüt Proje 
Müdürü Ömer Altınok ise Enervis’in müşterilerine 
sunduğu EnerVAY Enerji Verimlilik Artırıcı Yatırım 
Modeli hakkında bilgi verdi. Enervis uzmanlarının 
Almanya başta olmak üzere dünyanın önde gelen 
ülkelerinde uygulanan çeşitli modelleri inceledikten 
sonra titiz bir çalışmayla Türk sanayicisinin beklenti 
ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapsamda 
geliştirdiği EnerVAY büyük beğeni topladı. Anahtar 

teslim olarak gerçekleştirilecek olan işletmenin 
enerji verimliliğini artıracak sistemin 
finansmanını da Enervis sağlayacaktır. Sisteme 
enerji performans garantisinin veriliyor olması 
modelinin cazibesini daha da artırmaktadır. 

Osman Kipoğlu

Dr. Frank 

Quante
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EWE Turkey Holding çatısı altında faaliyet gösteren 
ve enerji verimliliği alanındaki çalışmalarıyla dikkat 
çeken Enervis, Türkiye’deki sanayi sektörüne örnek 
olacak olacak bir rapora imza attı. Ekonomi 
Bakanlığı’nın hibe desteği ile yürütülen enerji 
verimliliği etüdünde Bursa Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki tekstil ve otomotiv şirketlerinin enerji 
karnesi hazırlandı. 

Bursa Crowne plazada düzenlenen Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi Sanayi Enerji Verimliliği Proje 
kapanış toplantısı öncesi gerçekleşen basın 
toplantısında, Enerji verimliliği etüdü ile ortaya 
çıkan tabloyu, EWE Turkey Holding Genel 
Müdürleri Dr. Frank Quante ve Bekir Sami Acar ile 
Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, düzenlenen 
basın toplantısında değerlendirdi. 

Enerji verimliliği, yenilenebilir enerjiler, mesleki 
eğitim ve belgelendirme, kalibrasyon alanlarında 

profesyonel hizmet veren Enervis’in, EWE AG 
uzmanları ile birlikte yürüttüğü etüt, sektörün 
önde gelen 16 sanayi şirketinde gerçekleştirildi. 
Etüt raporu hakkında bilgi veren Enervis Genel 
Müdürü Osman Kipoğlu, ortalama yüzde 22 enerji 
kazanç potansiyeli tespit ettiklerini belirterek 
fabrikalardaki verimsizliğin en fazla, atık ısının 
tekrar değerlendirilmemesi ve basınçlı hava 
kayıpları gibi sebeplerden kaynaklandığını vurguladı.  

Kipoğlu,  “Sanayi işletmelerinin son 3 yıla ait 
elektrik ve ısıl enerji tüketimleri ile üretim 
verilerini inceleyerek buhar ve yakma 
sistemlerinden iklimlendirmeye, aydınlatmadan 
elektrik ve otomasyon sistemlerine kadar tüm 
alanlarda detaylı ölçüm ve analizler yaptık. Bu 

analizler sonucunda tekstilde, atık ısının 
proseslerde geri kazanılıp değerlendirilmemesi, 
yetersiz ya da yanlış izolasyon ve verimsiz buhar 
sistemleri ile otomotivde basınçlı hava kayıpları ve 
verimsiz soğutma sistemlerinin enerji kaybına 
sebep olduğunu tespit ettik” diye konuştu.

Üretim için ihtiyaç duyulan ısıl kapasitenin çok 
üzerinde sistem tasarımı yapılmış olmasının da 
önemli bir kayıp oluşturduğuna dikkat çeken 
Kipoğlu, “Gördük ki basınçlı hatlarda meydana 
gelen kayıplar, eksik veya yetersiz yalıtım 
uygulamaları ve en önemlisi proseslerde meydana 
gelen atık su ısısı ile baca gazı ısısının geri 
kazanılmadan atılması yüzde 45’lere varan 
oranlarda enerji kaybına neden oluyor. Bu gibi 
enerji kayıplarının gerçekleştiği alanların bir 
kısmında yapılacak basit ekipman bakımı veya 
değişikliği ile önemli oranda tasarruf sağlanabilir” 
uyarısında bulundu. 

“Almanya’dan sahip olduğumuz know-how, 
teknoloji ve uzman desteği ile bina ya da tesiste 
mevcut enerji tüketiminin analizini yaparak, 
tüketim dağılımını ve kayıp-kaçakları tespit 
ediyoruz” diyen EWE Turkey Holding Genel 
Müdürü ve Enervis Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Frank Quante, “Enervis olarak etütleri tamamlanan 
sanayi kuruluşlarının enerji tüketim profilini ayrı 
ayrı analiz ederek, onlara enerjilerini verimli 

kullanabilmelerinin yolunu gösteren, ‘Altın 
Fırsatlar’ olarak adlandırdığımız enerji verimliliği 
attırıcı projeleri hazırladık. Bu projelerin tamamının 
uygulanması durumunda Türkiye ekonomisi yılda 
5,7 milyon TL kazanç sağlayacak. Ayrıca şirketler, 
bu iyileştirmeler için harcadıkları maliyeti yaklaşık 
1,5 sene içinde amorti edebilecekler” dedi. 

Çok sayıda davetlinin katıldığı toplantıda açılış 
konuşmalarını Yenilenebilir Enerji Genel Müdür 
Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu, Bursa Büyük Şehir 
Belediyesi Başkan Vekili Abdulkadir Karlık, Bursa 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi 
Abdullah Bayrak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran ve EWE Turkey 
Holding Genel Müdürü ve Enervis Yönetim Kurulu 
Başkanı Frank Quante gerçekleştirdiler. 

Ardından Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu 
tarafından projenin özet bir sunumu 
gerçekleştirildi. 

Ardından Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu 
tarafından projenin özet bir sunumu gerçekleştirildi. 

Toplantı son bölümünde gerçekleştirilen 
Moderatörlüğünü Sayın Erdal Çalıkoğlu’nun 
gerçekleştirdiği panelde sırasıyla Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi Kümelenme Faaliyetlerinde Enerji 
Verimliliği Proje Koordinatörü yürüten Nilay 
Durukan OSB‘de gerçekleştirilen kümelenme 
faaliyetlerinden bahsetti. Türkiye Kalkınma Bankası 
Kredi Pazarlama Daire Başkanlığı Kıdemli Uzmanı 
Esin EREN “Enerji verimliliği ve Finansman” konulu 
sunumunu gerçekleştirmiştir. EWE Vertrieb Enerji 
ve Karbon Yönetimi Birim Yöneticisi  Dr.Heinrich 
Tschochohei Türk Sanayiinde Enerji Verimliliği 
Beklentileri, Avrupa ve Alman mevzuatlarından 
örnekleri katılımcılarla paylaştı. Enervis Etüt Proje 
Müdürü Ömer Altınok ise Enervis’in müşterilerine 
sunduğu EnerVAY Enerji Verimlilik Artırıcı Yatırım 
Modeli hakkında bilgi verdi. Enervis uzmanlarının 
Almanya başta olmak üzere dünyanın önde gelen 
ülkelerinde uygulanan çeşitli modelleri inceledikten 
sonra titiz bir çalışmayla Türk sanayicisinin beklenti 
ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapsamda 
geliştirdiği EnerVAY büyük beğeni topladı. Anahtar 

teslim olarak gerçekleştirilecek olan işletmenin 
enerji verimliliğini artıracak sistemin 
finansmanını da Enervis sağlayacaktır. Sisteme 
enerji performans garantisinin veriliyor olması 
modelinin cazibesini daha da artırmaktadır. 

Erdal Çalıkoğlu
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EWE Turkey Holding çatısı altında faaliyet gösteren 
ve enerji verimliliği alanındaki çalışmalarıyla dikkat 
çeken Enervis, Türkiye’deki sanayi sektörüne örnek 
olacak olacak bir rapora imza attı. Ekonomi 
Bakanlığı’nın hibe desteği ile yürütülen enerji 
verimliliği etüdünde Bursa Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki tekstil ve otomotiv şirketlerinin enerji 
karnesi hazırlandı. 

Bursa Crowne plazada düzenlenen Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi Sanayi Enerji Verimliliği Proje 
kapanış toplantısı öncesi gerçekleşen basın 
toplantısında, Enerji verimliliği etüdü ile ortaya 
çıkan tabloyu, EWE Turkey Holding Genel 
Müdürleri Dr. Frank Quante ve Bekir Sami Acar ile 
Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, düzenlenen 
basın toplantısında değerlendirdi. 

Enerji verimliliği, yenilenebilir enerjiler, mesleki 
eğitim ve belgelendirme, kalibrasyon alanlarında 

profesyonel hizmet veren Enervis’in, EWE AG 
uzmanları ile birlikte yürüttüğü etüt, sektörün 
önde gelen 16 sanayi şirketinde gerçekleştirildi. 
Etüt raporu hakkında bilgi veren Enervis Genel 
Müdürü Osman Kipoğlu, ortalama yüzde 22 enerji 
kazanç potansiyeli tespit ettiklerini belirterek 
fabrikalardaki verimsizliğin en fazla, atık ısının 
tekrar değerlendirilmemesi ve basınçlı hava 
kayıpları gibi sebeplerden kaynaklandığını vurguladı.  

Kipoğlu,  “Sanayi işletmelerinin son 3 yıla ait 
elektrik ve ısıl enerji tüketimleri ile üretim 
verilerini inceleyerek buhar ve yakma 
sistemlerinden iklimlendirmeye, aydınlatmadan 
elektrik ve otomasyon sistemlerine kadar tüm 
alanlarda detaylı ölçüm ve analizler yaptık. Bu 

analizler sonucunda tekstilde, atık ısının 
proseslerde geri kazanılıp değerlendirilmemesi, 
yetersiz ya da yanlış izolasyon ve verimsiz buhar 
sistemleri ile otomotivde basınçlı hava kayıpları ve 
verimsiz soğutma sistemlerinin enerji kaybına 
sebep olduğunu tespit ettik” diye konuştu.

Üretim için ihtiyaç duyulan ısıl kapasitenin çok 
üzerinde sistem tasarımı yapılmış olmasının da 
önemli bir kayıp oluşturduğuna dikkat çeken 
Kipoğlu, “Gördük ki basınçlı hatlarda meydana 
gelen kayıplar, eksik veya yetersiz yalıtım 
uygulamaları ve en önemlisi proseslerde meydana 
gelen atık su ısısı ile baca gazı ısısının geri 
kazanılmadan atılması yüzde 45’lere varan 
oranlarda enerji kaybına neden oluyor. Bu gibi 
enerji kayıplarının gerçekleştiği alanların bir 
kısmında yapılacak basit ekipman bakımı veya 
değişikliği ile önemli oranda tasarruf sağlanabilir” 
uyarısında bulundu. 

“Almanya’dan sahip olduğumuz know-how, 
teknoloji ve uzman desteği ile bina ya da tesiste 
mevcut enerji tüketiminin analizini yaparak, 
tüketim dağılımını ve kayıp-kaçakları tespit 
ediyoruz” diyen EWE Turkey Holding Genel 
Müdürü ve Enervis Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Frank Quante, “Enervis olarak etütleri tamamlanan 
sanayi kuruluşlarının enerji tüketim profilini ayrı 
ayrı analiz ederek, onlara enerjilerini verimli 

kullanabilmelerinin yolunu gösteren, ‘Altın 
Fırsatlar’ olarak adlandırdığımız enerji verimliliği 
attırıcı projeleri hazırladık. Bu projelerin tamamının 
uygulanması durumunda Türkiye ekonomisi yılda 
5,7 milyon TL kazanç sağlayacak. Ayrıca şirketler, 
bu iyileştirmeler için harcadıkları maliyeti yaklaşık 
1,5 sene içinde amorti edebilecekler” dedi. 

Çok sayıda davetlinin katıldığı toplantıda açılış 
konuşmalarını Yenilenebilir Enerji Genel Müdür 
Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu, Bursa Büyük Şehir 
Belediyesi Başkan Vekili Abdulkadir Karlık, Bursa 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi 
Abdullah Bayrak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran ve EWE Turkey 
Holding Genel Müdürü ve Enervis Yönetim Kurulu 
Başkanı Frank Quante gerçekleştirdiler. 

Ardından Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu 
tarafından projenin özet bir sunumu 
gerçekleştirildi. 

Ardından Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu 
tarafından projenin özet bir sunumu gerçekleştirildi. 

Toplantı son bölümünde gerçekleştirilen 
Moderatörlüğünü Sayın Erdal Çalıkoğlu’nun 
gerçekleştirdiği panelde sırasıyla Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi Kümelenme Faaliyetlerinde Enerji 
Verimliliği Proje Koordinatörü yürüten Nilay 
Durukan OSB‘de gerçekleştirilen kümelenme 
faaliyetlerinden bahsetti. Türkiye Kalkınma Bankası 
Kredi Pazarlama Daire Başkanlığı Kıdemli Uzmanı 
Esin EREN “Enerji verimliliği ve Finansman” konulu 
sunumunu gerçekleştirmiştir. EWE Vertrieb Enerji 
ve Karbon Yönetimi Birim Yöneticisi  Dr.Heinrich 
Tschochohei Türk Sanayiinde Enerji Verimliliği 
Beklentileri, Avrupa ve Alman mevzuatlarından 
örnekleri katılımcılarla paylaştı. Enervis Etüt Proje 
Müdürü Ömer Altınok ise Enervis’in müşterilerine 
sunduğu EnerVAY Enerji Verimlilik Artırıcı Yatırım 
Modeli hakkında bilgi verdi. Enervis uzmanlarının 
Almanya başta olmak üzere dünyanın önde gelen 
ülkelerinde uygulanan çeşitli modelleri inceledikten 
sonra titiz bir çalışmayla Türk sanayicisinin beklenti 
ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapsamda 
geliştirdiği EnerVAY büyük beğeni topladı. Anahtar 

teslim olarak gerçekleştirilecek olan işletmenin 
enerji verimliliğini artıracak sistemin 
finansmanını da Enervis sağlayacaktır. Sisteme 
enerji performans garantisinin veriliyor olması 
modelinin cazibesini daha da artırmaktadır. 

İlker Duran



5

İklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en iddialı 

ülkelerinden olan Almanya, sera gazı emisyonlarını 

azaltma hedefleri doğrultusunda yeni bir plan açıkladı.

Almanya Çevre Bakanı Barbara Hendricks ile Enerji ve 

Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel katılımı ile çarşamba 

günü Berlin’de kamuoyuna duyurulan ''2020 İklim 

Eylem Planı'' ülkenin sera gazı emisyonlarının 2020 

yılına kadar her yıl 62 ila 78 milyon ton arasında 

azaltılmasını hedefleyen adımları içeriyor. İki bakanın 

toplantısında duyurulan diğer bir belge ise ülkenin 

enerji dönüşümü (Energiewende) alanında kat ettiği 

yolu içeren ''Geleceğin Enerjisi'' raporu oldu.

Toplantıda konuşan Almanya Çevre Bakanı 

Hendricks planın bir Alman hükümeti tarafından 

şimdiye kadar açıklanmış en kapsamlı çalışma 

olduğunun altını çizerken, belirledikleri adımların 

atılmadığı takdirde Almanya’nın 2020 yılı sera gazı 

salım hedefine ulaşamayacağını söyledi.

Almanya sera gazı salımlarını 2020 yılında, 1990 

seviyesinin yüzde 40 altına çekmeyi hedeflerken, 

2013 yılında bu hedefe yalnızca yüzde 23.8 oranında 

ulaşabilmişti. Uzmanlar mevcut politikalar ile 

Almanya’nın bu hedefini ancak yüzde 33-35 

aralığında gerçekleştirebileceğini öngörüyordu.

Almanya en kapsamlı iklim planını hazırladı

Yeni açıklanan planın en önemli ayaklarından birini 

yine geçen hafta açıklanan ''Ulusal Enerji Verimliliği 

Planı'' oluşturuyor.

Alman hükümeti özellikle binalardaki enerji verimliliği 

uygulamaları sayesinde karbondioksit salımlarının her 

yıl 25-30 milyon ton arasında azaltılabileceğini 

öngörüyor.

Plan ülkedeki kömür santrallerine ise karbondioksit 

salımlarını yıllık 22 milyon ton azaltmaları 

yükümlülüğü getiriyor.

Planda yer alan elektrikli araçların yaygınlaştırılması 

ve bisiklet kullanımının teşvik edilmesine yönelik 

uygulamaların ise Almanya’nın ulaşım sektöründen 

kaynaklı yıllık 10 milyon tonluk karbondioksit 

salımının önüne geçilmesini sağlayabileceği 

belirtiliyor. Çalışmada tarım sektöründen kaynaklı 

salımların 3,5 milyon, atık sektöründen ise 3 milyon 

ton azaltılmasını hedefleyen önlemler de bulunuyor.

Sera gazı salımlarını 2050 yılında 1990 seviyesi olan 

1,25 milyar tonun yüzde 80 altına çekmeyi 

hedefleyen Almanya’nın önündeki en büyük engel ise 

kömürün ülkenin elektrik üretimindeki payı 

oluşturmakta.

2011 yılındaki Fukuşima felaketinin ardından nükleer 

enerjiden çıkma kararı alan Almanya’nın 

karbondioksit salımları geçen yıl kmür tüketimindeki 

artışa bağlı olarak bir önceki yıla göre yüzde 1,5 

oranında yükselerek 760 milyon ton olarak 

gerçekleşmişti. Kömürün ülkenin toplam elektrik 

üretimindeki payı ise yüzde 45 olarak gerçekleşmişti.

www.enerjienstitusu.com

Alman hükümeti riske giren 2020 hedeflerine ulaşmak için çok kapsamlı bir 
planı uygulamaya sokacak
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2025 yılında karbonsuz bir şehir olma hedefini 

taşıyan Kopenhag’da sokak aydınlatmalarından 

kaynaklı karbon salımını düşürmek için önemli bir 

çalışma başlatıldı.

Danimarka Teknik Üniversitesi’ne bağlı, Danimarka 

Sokak Aydınlatma Labaratuvarı tarafından başlatılan 

pilot çalışma kapsamında şehirdeki 9 km’lik bir yola 

LED lambalara sahip 280 lamba direği dikildi.

İnternet altyapısına da bağlanan ve herbirine ayrı bir 

IP adresi atanan bu direklerdeki çeşitli sensörler 

aracılığı ile bölgedeki hava kalitesi, ses, hava koşulları 

ve UV radyasyonu gibi 50 ayrı faktör, 10 ayrı 

yönetim sistemi ile izlenecek.

Kopenhag’da akıllı sokak aydınlatma çalışması 
başlatıldı

Aynı zamanda direklerdeki hareket sensörleri 

sayesinde lambalar yalnızca bir insan veya araç 

geçtiği zaman çalışabilecek.

DOLL’daki uzmanlara göre Kopenhag’ın toplam 

elektrik tüketiminde yüzde 20 düzeyinde payı olan 

sokak aydınlatmasından sağlanacak olan tasarruf, 

şehrin bu elektrik tüketiminden kaynaklı 

karbondioksit salımını yüzde 85 oranında azaltma 

potansiyeli taşıyor.

Kaynak: www.yesilekonomi.com

Danimarka’nın başkentinde başlatılan çalışma, Kopenhag’ı karbonsuz şehir 
olma idealine yaklaştırmayı hedefliyor.



1901’den beri 196 fizikçinin kazandığı Nobel Fizik 

ödülü bu yıl geliştirdikleri mavi LED buluşları ile 

enerji verimliliği alanına çok büyük katkı sağlamış 

olan üç bilimadamına verildi.

İsveç’teki Nobel Komitesi tarafından geçen hafta 

yapılan açıklamada 2014 yılı Nobel Fizik Ödülü’nün 

mavi ışık yayan diyot (Light Emitting Diode, LED) 

buluşları ile Isamu Akasaki, Hiroshi Amano ve Shuji 

Nakamura’ya verildiği bildirildi.

Üç bilimadamı 1990’lı yılların başında gerçekleştirdikleri 

buluşun karşılığında aynı zamanda 8 milyon kronorluk 

(2,53 milyon TL) para ödülünün de sahibi oldular.

Kırmızı ve yeşil ışık yayan diyotların 1960'lı yıllarda 

geliştirilmesine rağmen, beyaz ışık üretilmesine 

imkan verecek mavi ışık yayan diyotlar ancak 1990'lı 

yıllarda üç Japon bilim insanının çalışmaları 

sayesinde mümkün olmuştu.

Bu buluş şu an televizyonlar, bilgisayarlar ve akıllı 

LED lambaların yolunu açan buluş Nobel kazandı

telefonlarda kullanılan ekranların ile beraber enerji 

tasarrufu sağlayan LED lambaların da geliştirilmesini 

sağlamıştı.

Bu lambalarda ışık yarı iletken bir madde olan 

LED'lerin üzerinden elektrik geçirilmesi ile sağlanıyor 

ve klasik lambalara göre aynı elektrik ile çok daha 

fazla parlaklık elde edilmesi sağlanıyor.

Günümüzde bir LED ampül kullandığı elektriğin 

yüzde 50'sini ışığa dönüştürebilirken bu oran akkor 

ampüller için yüzde 4. Aynı zamanda LED lambalar 

100.000 saate kadar işlev göstrebilirken bu rakam 

florasan lambalarda 10.000, akkor lambalarda ise 

1.000 saat.

Küresel elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 20'si 

aydınlatma için harcanırken, bu tüketimin akkor 

lambalar yerine optimal şekilde LED lambalar kullanılması 

yolu ile yüzde 4 oranında azaltılabileceği hesaplanıyor.

Kaynak: www.yesilekonomi.com

3 Japon bilim insanı mavi LED buluşları ile Nobel Fizik ödülü kazandılar.
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