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2 Enervis’ten Haberler

Bursa Organize sanayi bölgesi Enerji Verimliliği 

Projesinin tamamlanmasının ardından sanayide 

yaptığı çalışmaları ile dikkat çeken Enervis, 

Organize sanayi bölgelerine özel hazırlamış 

olduğu EnerVAY Plus modeli Demirtaş Organize 

ve Bursa Organize Sanayi bölgelerine hizmet 

vermeye hazırlanıyor. 

İlgili sanayi bölgeleri yönetimi ile yapılan 

sözleşme gereği yapılacak olan detaylı enerji 

Enervis, Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor

Proje, DOSAB’ta 
21 işletmenin katılımı 
ile başladı.

Proje kapsam ve 
içerik olarak 
Türkiye’de ilk olma 
özelliğini taşıyor.

etütleri ile işletmelerin enerji verimliliklerini artıracak 

iyileştirme fırsatları  tespit edilip gerekli  yatırım 

fizibilite çalışmaları yapılacak. İşletmelerin 

yönetimleri tarafından uygun görülen projeler,  

enerji performans garantisi ve uygun finansman 

modeli ile birlikte Enervis tarafından anahtar 

teslim olarak gerçekleştirilecektir.
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Enervis Sanayide Enerji Verimliliğinin 

Arttırılması Projesi kapsamında Enerji 

verimliliği önlemleri ile Türk sanayinde 

etkin bir enerji yönetimi oluşturulmasını 

ve enerji verimliliğinin iyileştirilmesi 

amacıyla Yenilenebilir Enerji Genel 

Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı (UNDP)‘nın ortaklaşa 

yürüttüğü proje kapsamında Türk 

sanayisinde 300 firmaya ön etüt, 150 

firmaya detay etüt ve 65 firmaya da 

uygulamaları yapılması planlanmaktadır. 

Proje sanayi firmalarına enerji yönetimi 

kullanıcı eğitimleri ile başlayan projede 

etüt aşamalarına geçilmiştir. İlk aşama 

da olarak Ankara’da 9 sanayi kuruluşunda 

ön etüt çalışmaları başlamıştır. Çalışmalar 

için 6 adet Enerji Verimliliği danışmanlık 

şirketi yetkilendirilmiş olup Enervis’de 

bu firmalardan birisi olarak projede 

yer almıştır.

Sanayide Enerji 
Verimliliğine 
Destek

ENERVAY, IFAT EURASIA
Fuarında Anlatıldı

Çevre alanında son teknolojilerin tanıtıldığı fuar 

Türkiye’de ilk kez 16-18 Nisan 2015 tarihleri arasında 

Ankara’da düzenlendi.  Su ve Atık Su Teknolojileri, Atık 

Yönetimi, Geri Dönüşüm ve Atıktan Enerji Eldesi, Kentsel 

Temizlik İhtiyaçları, Çevre Kirliliği Önleme Teknolojileri, İş 

Güvenliği konularının ele alındığı panellerde Bursa Ticaret 

ve Sanayi Odası tarafından “Yeşil Büyüme Modeli” paneli 

düzenlendi. Panelde, BTSO’nun “Yeşil Büyüme Projesi” 

katılımcılara anlatıldı. BTSO Çevre ve Temiz Üretim 

Konseyi Başkanı Mustafa Uysal’ın moderatörlüğünde 

düzenlenen oturum da Enervis Enerji ve Karbon Yönetimi 

Birim Yöneticisi Sedat Vatandaş ‘’OSB’lerde Enerji 

Verimliliği’’ konulu sunumuyla katıldı. Sunumda Enervis’in 

Bursa Organize sanayi bölgesinde gerçekleştirdiği enerji 

verimliliği faaliyetleri ve EnerVAY modeli ile uyguladığı 

projeler hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde 

bulundu.  

Enervis’in Türk sanayicisine özel olarak 

geliştirdiği EnerVAY modeli, Ankara’da 

düzenlenen IFAT Eurasia Fuarı’nda 

masaya yatırıldı. 



4 Enervis Enerji Gündemi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, 

lisanssız elektrik üretimi yapan HES'ler hariç, tesisler, 

mikro elektrik enerjisi ve ısı üreten sistemlerin Tarım 

ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 

tarafından destekleneceğini belirterek, "Desteğe esas 

limit 1,2 milyon euro ve hibe oranı yüzde 100 olacak" 

dedi. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından organize 

edilen "Tarım Havzalarında Sıfır Enerji Açığı Sıfır Atık 

ve Enerji Verimliliği Çalıştayı" Bakan Eker ile Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın katılımıyla 

gerçekleşti.  

Eker, tarım sektörünün hem enerji kaynaklarına sahip 

olduğunu hem de bu faaliyetlerde enerji kullandıklarını 

belirterek, çalıştayda "Tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç 

Hibe Oranı Yüzde 100 Olacak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eker, lisanssız elektrik üretimi yapan HES'ler 

hariç tesisler, mikro elektrik enerjisi ve ısı üreten sistemlerin TKDK tarafından 

destekleneceğini belirtti.

duyulan enerjinin tamamı, söz konusu faaliyetlerden 

elde edilen enerji kaynakları ile karşılanabilir mi?" 

sorusunun cevabının aranacağını ifade etti.  

Çalıştay sonucunda eylem planı hazırlanacağının altını 

çizen Eker, bu çalıştayda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

ile Kalkınma Bakanlığı'nın da paydaşlar arasında yer 

aldığını bildirdi. 

Bir çok yenilenebilir enerji projelerine destek verdiklerine 

dikkati çeken Eker, örneğin alternatif enerji kullanan 

seraları destekleme kapsamına aldıklarını ve 271 proje 

yaklaşık 54 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdiklerini 

belirtti.  

Eker, jeotermal, biyogaz, güneş veya rüzgar enerjisi 

kullanan tarımsal üretim tesislerinde de 21 projeye 

yüzde 50 hibe verdiklerinin altını çizerek, güneş 

enerjili sulama sistemlerinde de destekledikleri 

proje sayısının 353 olduğunu kaydetti. 

Bu yıl sonunda hayata geçirecekleri Tarım ve Kırsal 

Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) projelerinin 

ikinci fazı için de yeni destekler başlatacaklarını 

ifade eden Eker, "Lisanssız elektrik üretimi yapan 

HES'ler hariç tesisler ve mikroelektrik enerjisi ve ısı 

üreten sistemler bu kapsamda desteklenecek. Bu 

destekten belediyeler, il özel idareleri, organize 

tarıma dayalı ihtisas sanayi bölgeleri bir de mahalli 

idare birlikleri kanunu ile kurulan birlikler de 

faydalanabilecek. Desteğe esas limit 1,2 milyon 

euro ve hibe oranı yüzde 100 olacak"  

32 Milyon Ton Petrole Eşdeğer Biyokütle 
Potansiyeli 

Eker, yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımda 

kullanımına yönelik Ar-Ge faaliyetleri yürüttüklerinin 

altını çizerek, "Tarımsal üretim atıklarından yüksek 

miktarda enerji üretme potansiyeline sahibiz, bu 

çalıştayın amacı da bunu gerçekleştirmektir" dedi. 

Bakan Eker, 2001 yılında yapılan bir araştırmada, 

Türkiye'deki tarım sektörü kaynaklı yıllık toplam 

biyokütle ağırlığının 117 milyon ton olduğunun 

ortaya konduğunu, petrol olarak bunun enerji 

eşdeğerinin 32 milyon tona denk geldiğini 

belirterek, 32 milyon ton petrole eşdeğer tarımsal 

ürünlerin atıklarından enerji üretme imkanının 

bulunduğunu bildirdi.  

Biyodizelin dünyanın gündeminde yer aldığına 

dikkati çeken Eker, bu meseleye bakanlık olarak 

evrensel değerler açısından baktıklarını, insan gıdası 

olarak tüketilen gıda maddelerinin birinci şekli ile 

değil, kullanıldıktan sonra enerji kaynağı olarak 

değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. 

Eker, termik ve nükleer santrallerin atık sularını 

ısıtma için kullanabileceklerinin altını çizdi. 

Tarım envanterlerinin anlık olarak takip 

edilebildiğine işaret eden Eker, tarımsal atık ve 

artıkların enerji üretim potansiyeli ile ilgili bir 

envanter çalışması yaptıklarını bildirdi.  

Eker, çiftlik bazlı enerji üretim tesislerinin 

desteklenmesi için çalışma yürüttüklerini ifade 

ederek, gerek enerji kaynaklarının daha iyi 

kullanılması gerekse daha verimli üretim 

yapılması için desteklemelere ve eğitim 

çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.  

Tarım Reformu Genel 
Müdürü Gürsel Küsek de, 
çalıştayda, tarımsal 
alanlardaki yenilenebilir 
enerji kaynaklarının etkin 
kullanımı ve insanların 
hayatına hızlı olarak 
entegre edilebilmesi için 
değerlendirmelerde 
bulunulacağını ifade etti. 

Kaynak : AA
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Tavşanlı'daki bir madende denenen sistem, 2 bin 

500 personelin çıkaracağı 5 milyon ton kömürün, 

300 bakım onarım işçisiyle çıkarılmasına imkân 

veriyor. Madenlerde hayat kurtaran sistemlerinin 

sergilendiği İzmir'deki Madencilik Fuarı'nda, ilgiyi en 

fazla "mekanize kömür çıkarma makinesi" çekti.

Uzaktan Kumandalı

Çin'de üretilen makineyi ithal eden firmanın genel 

müdürü Sedat Yılmaz, Soma ve Ermenek'teki 

kazalar sonrası maden firmalarından yoğun talep 

gördüklerini söyledi. Sistemin halen Kütahya 

Tavşanlı'da Türkiye Kömür İşletmelerine ait Ömerler 

Yeraltı İşletmesi'nde kullanıldığını anlatan Yılmaz, 

"Kömür madenciliğinde en son teknoloji olan 

hidrolik tahkimatlar, kömür kesme makinesi ve 

zincirli konveyör ile bir sistem olarak galerinin içine 

yerleştiriliyor. Uzaktan kumanda ya da tahkimat 

Madendeki Kömürü İşçi Değil Makine Çıkaracak

sistemi üzerindeki valflerle de idare edilebilen sistem, 

çalışmaya başladığında kazma kürek kullanmadan, 

patlatma yapmadan kömür çıkarabiliyor" diye konuştu. 

Yılmaz, 
Ömerler madeninde 
uygulanan sistemin 
bir günde 7 bin ton kömür 
üreterek rekora 
imza attığını söyledi.

Kaynak: http://www.globalenerji.com.tr/

Kömür madenlerindeki can kayıpları sonrası Türkiye'de, insansız kömür çıkaran 

teknolojilerin denemesine başlandı.



Vortex Bladeless adı verilen girişim, geleneksel 

rüzgar türbinlerine meydan okuyan yeni bir tasarım 

ortaya sundu. Şirket, rüzgar şiddeti ne olursa olsun 

mıknatıslar kullanarak türbinlerin sallanmasını 

sağladıklarını belirtti. Türbinler sallanmaya başladığında, 

altlarında bulunan alternatör mekanik hareketi 

elektriğe dönüştürüyor.

Sallanarak elektrik üreten rüzgar türbinini üreten 

Vortex Bladeless , bu yenilenebilir enerji sistemi ile 

ilgili detayları web sitesinde paylaştı. Bu yeni 

sistemler sallanarak enerji üretiyor. Tasarımda 

kullanılan mıknatıslar sayesinde tüm hava şartlarında 

enerji elde etmek mümkün oluyor. Sallanma 

hareketini alternatörler aracılığı ile elektrik enerjisine 

dönüştüren sistem pervaneli sistemlere göre %40 

daha ucuz. Ucuz üretim ve bakım maliyetleri ile de 

dikkat çeken yeni türbinler, %50 oranında düşük 

maliyet sağlıyor. Her ne kadar pervaneli rüzgar 

türbinlerine göre %30 oranında daha az elektrik 

Sallanarak Elektrik Üreten Rüzgar Türbini 
Geliştirildi

enerjisi üretiyor olsa da, pervanesiz oldukları ve iki 

direk arasındaki mesafe aralığı düştüğü için aynı 

miktarda alana daha çok direk dikilebiliyor. Şirket ilk 

ürünlerin 2018 yılında satışa sunulacağını belirtiyor. 

İlk etapta iki farklı modeli tanıtan şirket, küçük 

işletmeler için kullanılabilecek Vortex Mini (4kW) ve 

büyük yenilenebilir enerji sistemleri / yatırımları için 

Vortex Gran‘ı (+1MW) üretecek.

Kaynak: http://enerjienstitusu.com/

İspanyol girişimciler, pervane kullanmadan elektrik üretebilen rüzgar türbini 

geliştirdi.
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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.

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.

Almanya En Kapsamlı İklim Planını Hazırladı

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 kömür 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.

Kaynak: http://yesilekonomi.com/

Alman hükümeti riske giren 2020 hedeflerine ulaşmak için çok kapsamlı bir planı 

uygulamaya sokacak iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en iddialı 

ülkelerinden olan Almanya, sera gazı emisyonlarını azaltma hedefleri 

doğrultusunda yeni bir plan açıkladı.




