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2 EWE TURKEY HOLDİNG’ten Haberler

Türkiye enerji sektöründe doğal gaz dağıtım, 

enerji ticaret/satış ve enerji servis alanlarında 

hizmet veren EWE Turkey Holding, yakaladığı 

büyüme trendini 2014 yılında da devam ettirdi. 

Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji ve Enervis şirketlerini 

bünyesinde barındıran Grup, şirket bazında ve 

konsolide olarak hedeflerini aşarak başarılı bir yılı 

daha geride bıraktı.

Grubun elde ettiği büyüme rakamlarının ve gelecek 

dönem hedeflerinin paylaşıldığı basın toplantısında 

konuşan EWE Turkey Holding Genel Müdürü Bekir 

Sami Acar, 739 çalışanı ile hizmet veren EWE 

Turkey Holding’in, 2013’te elde ettiği 2 milyar 

TL’lik cironun yüzde 5 artışla 2014’te 2,1 milyar 

TL’ye ulaştığını belirterek, “4,8 milyar m3 konsolide 

gaz tedarik hacmi ile Türkiye doğal gaz pazarının 

en büyük oyuncularından biri olan şirketimiz, 

yakaladığı büyüme trendini 2014’te de başarılı 

EWE’nin gündeminde büyüme var

EWE, Türkiye’de Yatırımlarını Artırıyor

Türkiye enerji sektörünün doğal gaz ayağındaki en büyük yabancı yatırımcısı 
olan EWE, 2020 yılına kadar müşteri sayısını en az 2 katına çıkarmayı 
hedefliyor. 2015’te toplam 86,6 milyon TL yatırım yapacağını açıklayan grup, 
yeni gaz dağıtım bölgeleri satın almayla da ilgileniyor.

şekilde sürdürmüştür. Şirketimiz Türkiye’deki gaz 

kullanıcılarının yaklaşık %10’una tekabül eden 

1,25 milyon konut eşdeğeri müşterisine doğal gaz 

sağlamaktadır” dedi. 

Ayrıca grubun, yatırım miktarını bir önceki yıla 

göre yüzde 62 oranında artırarak, 2014’te toplam 

61,9 milyon TL yatırım yaptıklarını duyuran Acar, 

Bursa ve Kayseri’de yaptıkları yeni yatırımlarla 

toplam şebeke uzunluğunu da yüzde 5 oranında 

artırarak 7.839 km’ye çıkardıklarını belirtti. 

İznik ve Develi doğal gaza 
kavuşuyor

Acar; “Bursagaz ile 850 binden fazla aboneye 

hizmet veren 5 bin 342 km şebeke uzunluğuna 

sahip EWE Turkey Holding, doğal gaz lisans 

alanını genişleterek tarihi zenginliğiyle ünlü İznik’e 

de gaz götürüyor. 2015 yılı sonuna kadar 30 milyon 

TL yatırım ile 11.500 aboneye daha ulaşacağız. 

Ayrıca Kayserigaz ile hizmet verdiğimiz Kayseri’de, 

32 milyon TL’lik yatırım ile Develi’ye de doğal gaz 

götürüyoruz. Temeli atılan proje kapsamında, 

2016 sonuna kadar 19 bin yeni aboneye ulaşma 

imkanı doğacak” diye konuştu.  

2020 hedefi; müşteri sayısını 
katlamak

Önümüzdeki dönem yatırım planları içinde yeni 

gaz dağıtım bölgelerinin de bulunduğunun altını 

çizen Bekir Sami Acar, 2012-2014 döneminde 

134,8 milyon TL’i bulan toplam yatırım miktarının 

2015-2017 yıllarını arasında 188,5 milyon TL’ye 

ulaşacağını duyurdu. Acar; “2015’te toplam 86,6 

milyon TL yatırım yapacağız. Hedefimiz, 2020 yılı 

sonuna kadar müşteri sayımızı en az 2 kat 

artırmaktır. Grubun yatırım hedefleri arasında, 

yeni gaz dağıtım bölgeleri de olacak.” dedi.

Enerji ticareti ve toptan satışında faaliyet gösteren 

EWE Enerji’nin ticaret hacminin istikrarlı bir 

şekilde büyüdüğüne dikkat çeken Acar, meskenlere 

elektrik perakende satışı konusunda 2016 

sonrasını beklediklerini ve buna yönelik olarak 

altyapı ve süreçlerin dizayn edildiğini belirtti. 

Toplantıda konuşan EWE Turkey Holding Genel 

Müdürlerinden Frank Quante de Türkiye’nin EWE 

AG için stratejik büyüme pazarı konumunda 

olduğunu ifade etti. Grubun Almanya’da da 

önemli yatırımlar yapmakta olduğunu belirten Dr. 

Quante “EWE AG, Doğu Almanya’nın en büyük 

enerji şirketi olan ve 9 ülkede faaliyet gösteren 

VNG’nin yüzde 74,2 ile çoğunluk hissedarı oldu.” 

diye konuştu.

EWE AG’nin Almanya’daki yenilenebilir enerji 

yatırımlarından bahseden Dr. Quante; 

“EWE AG tarafından yapılan ve 
Alman Kuzey Denizi’ndeki ilk ticari 
rüzgar parkı projesi olan Riffgat’ın 
108 MW kurulu gücü bulunuyor. 
Modern yenilenebilir enerji santraller 
adına çok önemli olan bu proje 
geçtiğimiz yıl “Yılın Projesi” 
seçilmişti. EWE Turkey Holding 
olarak EWE AG’nin yurtdışındaki bu 
başarılı çalışmalarını örnek alarak, 
sahip olduğumuz bilgi ve tecrübe ile 
Türkiye’de de yenilenebilir enerji 
konusunda çalışmalar yürütmeye 
başlıyoruz. Enerji verimliliği alanında 
çok önemli işlere imza atan Enervis ile 
güneş enerjisi başta olmak üzere 
yenilenebilir enerji fırsatlarının 
yatırıma dönüştürülmesinde 
danışmanlık ve anahtar teslimi tesis 
kurma hizmetleri vermeyi 
planlıyoruz.” dedi.  
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“G-20 Antalya Zirvesi Yolunda: Küresel Enerji 

Güvenliğinin Bugünü ve Yarını”nın tartışıldığı 6. 

IICEC Uluslararası Enerji Forumu’nda konuşan EWE 

AG’nin CEO’su Dr. Werner Brinker yenilenebilir 

enerjiye yatırım yapılmasının önemine vurgu yaparak, 

“Hükümetlerin dünya çapında iki derecelik hedefe 

odaklanıyor olması çok önemli, dolayısıyla hepimiz 

aynı hedefe odaklandığımızda şirketler de odaklanır 

ve yatırım yaparken bunu göz önüne alır. İki 

derecelik hedefe odaklanırsak, bu karbondioksit 

emisyonlarını ciddi oranda azaltmamız anlamına 

geliyor. Avrupa CO2 emisyonlarını 2050 yılına 

kadar yüzde 80 azaltmayı hedefliyor. Bu demektir ki 

o yıllarda doğal gaz, petrol ya da kömür 

yakamayacağız bu şekliyle. Bu, bizim şirketlerimiz 

için de çok önemli bir konu, enerji sektörü için de. 

Biz bugüne kadarki tarihsel iş modelimizi tamamen 

değiştirmek zorundayız” dedi. 

Enerji Dünyası IICEC’te Buluştu
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Enerji tüketiminin gittikçe arttığı dünyamızda, enerjiyi verimli kullanan 

şirketler geleceğe daha güvenli bakabiliyor. 

Bu maksatla Türkiye’nin önde gelen Isıtma, soğutma, 

havalandırma ve Pompa sistemleri üreticisi Baymak 

Makina A.Ş. Enerji Yönetim Sistemi Kurulum 

çalışmalarına geçtiğimiz ay başladı. 

Çalışmalarını Enervis danışmanlığında yürüten 

Baymak, ISO 50001 Enerji Yönetim sistemini 

Aralık ayına kadar kurmayı hedefliyor. Enervis 

Enerji ve Karbon Yönetimi Birimi tarafından 

gerçekleştirilen çalışmaların ilk aşaması tamamlandı. 

3 aşamada çalışmayı tamamlamayı planlayan 

Enerji ve Karbon Yönetimi Birimi Yöneticisi Sedat 

VATANDAŞ  ISO 50001 sertifikasına sahip ilk EVD 

şirketi olarak, sektöründe saygı duyulan bir firmaya 

enerji yönetimi konusunda danışmanlık yaparak 

Enervis’in kalitesini bir kez daha kanıtladığını belirtti. 

Enerji Yönetim Sistemi ISO 50001 kuruluşlara, 

enerji etkinliği, kullanımı ve tüketimini kapsayacak 

Baymak Enerji Yönetim Sistemi 
Kurulumunda Enervis’i Seçti.

şekilde, enerji performanslarını geliştirmek için gerekli 

sistemlerini ve proseslerini kurma olanağı vermektir. 

Bu sistemlerin geliştirilmesi, sistematik enerji 

yönetimi ile birlikte sera gazı emisyonlarının ve 

diğer ilişkili çevresel etkilerin ve enerji maliyetinin 

düşmesine  katkıda bulunmaktadır.
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Gerçekleştirilen ziyarette Frank Quante ’’Enervis 

tarafından geçen yıl yapılan ve Ekonomi Bakanlığı 

hibe desteği ile gerçekleştirilen ve 17 sanayi 

kuruluşunda detay enerji etütlerini içeren projenin 

sonuçları, Türkiye’de sanayi sektörü için enerji 

tasarrufu potansiyelinin yüksek olduğunu açıkça 

göstermektedir. Tekstil firmalarında %45’e varan 

enerji verimliliği potansiyeli, otomotiv firmalarında 

%30’a varan verimlilik potansiyellerinin ekonomiye 

bir artı değer olarak kazandırılması ise ancak bu 

konuda kararlı politikaların uygulanması ile 

sağlanabilecektir. Almanya geçmiş 40-50 yıl enerji 

verimliliğinde çok iyi bir noktaya gelmişken, 

Türkiye’deki ilerlemenin çok yavaş olmasının üzerinde 

Enervis, BOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Durmaz’ı Ziyaret Etti.

düşünülmesi ve bu potansiyeli açığa çıkarmak için bir 

an evvel harekete geçilmesi gerekmektedir. Üzülerek 

görmekteyiz ki Türk sanayicisinin enerji verimliliği 

konusundaki farkındalığı hala çok düşük diyerek 

görüşlerini belirtti.

EWE Turkey Holding grup şirketimiz olan ve enerji 

verimliliği ve yenilenebilir enerjiler alanında danışmanlık 

ve taahhüt işleri yapmakta olan Enervis olarak 

yatırımlar için finansman desteği de sağlayarak 

anahtar teslimi yatırım hizmeti vermekteyiz. 

Türkiye’de enerji verimliliğinde ulusal hedeflere 

ulaşılması için ve tüm dünyanın karbon salınımının 

düşürülmesi ve çevrenin korunması için ihtiyaç 

Enervis Yönetim Kurulu Başkanı Frank Quante ve Enervis Genel Müdürü Osman 

Kipoğlu, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 

Durmaz’a ziyarette bulundu. Görüşmede Durmazlar Makina Genel Müdürü 

Altan Arda ve Enervis Etüt Proje Müdürü Ömer Altınok da yer aldı.

duyduğu yenilenebilir enerjilerin, özelikle güneş 

ve rüzgar enerjisinin yaygınlaşması için 

sorumluluk almaya hazırız. Organize Sanayi 

Bölgelerinin de bu adımların atılmasında öncü 

olarak üzerine düşen görevi yerine 

getireceğinden kuşkumuz yoktur.” diyerek 

görüşlerini ifade etti. 

Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 

Durmaz, Enervis’in geçen sene tamamladığı 

enerji verimliliği projesinden duydukları 

memnuniyeti ifade etti. Ayrıca, bir tekstil 

firmasında gerçekleştirilen performans garantili 

enerji verimliliği projesinin, beklentilerin çok 

üzerinde bir verimlilik sağlaması hasebiyle 

takdirlerini belirtti. Ancak diğer firmaların, 

Enervis tarafından ortaya konan enerji verimliliği 

projelerinin hayata geçirilmesi konusundaki 

isteksizliğini, bu konunun önemini yeterince 

kavrayamamaya bağlayan Sayın Durmaz, bu 

konuda Bursa OSB olarak üzerimize düşeni 

yapacağız ve firmaları Bursa OSB ile Enervis 

arasında imzalanan enerji verimliliği projesinde 

yer almaya teşvik edeceğiz dedi. Sayın Hüseyin 

Durmaz ayrıca sanayi kuruluşlarının çatılarında 

güneş enerjisi uygulamaları için bir çalışma 

yapılması gerektiğini ve bu konuda Enervis’ten 

böyle bir fizibilite çalışması beklediklerini ifade 

etti.

Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, Bursa 

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz’a 

Enervis’in Bursa Demirtaş Organize Sanayi 

Bölgesinde yürütmekte olduğu ve Bursa OSB’de 

de başlayacak olan Enerji Verimliliği Etüt ve 

Uygulama Projesi’nin son durumu hakkında 

bilgilendirmelerde bulundu. 

Sayın Kipoğlu, “Demirtaş Organize Sanayi 

Bölgesinde 22 sanayi tesisinin yer aldığı proje 

kapsamında çalışmaların başladığı ve halihazırda 

çalışmaları tamamlanan 4 tesiste 20 adet enerji 

verimliliği projesi altın fırsat olarak tespit 

edilmiştir. Bu projelerin hayata geçmesi ile bir 

yılda enerjiden elde tasarruf 1 milyon 850 bin 

liralık olacaktır” dedi. Söz konusu projeyle ilgili 

çalışmaların tüm hızıyla dürdürüldüğünü ifade 

eden Kipoğlu, hedeflerinin 2015 yılı sonunda 

hem enerji verimliliği etütlerinin hem de yapılan 

uygulamaların sonuçlarının düzenlenen bir 

etkinlikle kamuoyu ile paylaşılacağını ve böylelikle 

toplumda bu konuda farkındalığı arttırmaya 

çalışacaklarını ifade etti.

Görüşmede ayrıca, EWE’nin doğalgaz ve elektrik 

satış faaliyetleri ve bu konularda Bursa OSB ile 

yapılabilecek çalışmalar ele alınmış ve karşılıklı 

iyi niyet temennileri ile toplantı sona ermiştir.
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üzerinde bir verimlilik sağlaması hasebiyle 

takdirlerini belirtti. Ancak diğer firmaların, 

Enervis tarafından ortaya konan enerji verimliliği 

projelerinin hayata geçirilmesi konusundaki 

isteksizliğini, bu konunun önemini yeterince 

kavrayamamaya bağlayan Sayın Durmaz, bu 

konuda Bursa OSB olarak üzerimize düşeni 

yapacağız ve firmaları Bursa OSB ile Enervis 

arasında imzalanan enerji verimliliği projesinde 

yer almaya teşvik edeceğiz dedi. Sayın Hüseyin 

Durmaz ayrıca sanayi kuruluşlarının çatılarında 

güneş enerjisi uygulamaları için bir çalışma 

yapılması gerektiğini ve bu konuda Enervis’ten 

böyle bir fizibilite çalışması beklediklerini ifade 

etti.

Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, Bursa 

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz’a 

Enervis’in Bursa Demirtaş Organize Sanayi 

Bölgesinde yürütmekte olduğu ve Bursa OSB’de 

de başlayacak olan Enerji Verimliliği Etüt ve 

Uygulama Projesi’nin son durumu hakkında 

bilgilendirmelerde bulundu. 

Sayın Kipoğlu, “Demirtaş Organize Sanayi 

Bölgesinde 22 sanayi tesisinin yer aldığı proje 

kapsamında çalışmaların başladığı ve halihazırda 

çalışmaları tamamlanan 4 tesiste 20 adet enerji 

verimliliği projesi altın fırsat olarak tespit 

edilmiştir. Bu projelerin hayata geçmesi ile bir 

yılda enerjiden elde tasarruf 1 milyon 850 bin 

liralık olacaktır” dedi. Söz konusu projeyle ilgili 

çalışmaların tüm hızıyla dürdürüldüğünü ifade 

eden Kipoğlu, hedeflerinin 2015 yılı sonunda 

hem enerji verimliliği etütlerinin hem de yapılan 

uygulamaların sonuçlarının düzenlenen bir 

etkinlikle kamuoyu ile paylaşılacağını ve böylelikle 

toplumda bu konuda farkındalığı arttırmaya 

çalışacaklarını ifade etti.

Görüşmede ayrıca, EWE’nin doğalgaz ve elektrik 

satış faaliyetleri ve bu konularda Bursa OSB ile 

yapılabilecek çalışmalar ele alınmış ve karşılıklı 

iyi niyet temennileri ile toplantı sona ermiştir.



Gerçekleştirilen ziyarette Dr. Frank Quante ”Almanya’nın 

en büyük dört enerji şirketinden biri olan EWE 

AG’nin 85 yıllık sektörel bilgi ve tecrübesinin 

Türkiye’nin enerji sektörüne kazandırılmasındaki en 

önemli kilit unsur olan Enervis’in, Bursa Organize 

Sanayi bölgesinde gerçekleştirilen projede gösterdiği 

başarı ile üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde 

yerine getirdiğini kanıtlamıştır. Enervis tarafından 

geçen yıl BOSB’de gerçekleştirilen ve Ekonomi 

Bakanlığı hibe desteği ile gerçekleştirilen ve 17 

sanayi kuruluşunda detay enerji etütlerini içeren 

projenin sonuçları, Türkiye’de sanayi sektörü için 

enerji tasarrufu potansiyelinin yüksek olduğunu 

açıkça göstermektedir. Özellikle tekstil firmalarında 

%45’e varan enerji verimliliği potansiyeli, otomotiv 

firmalarında %30’a varan verimlilik potansiyellerinin 

ekonomiye bir artı değer olarak kazandırılması ise 

ancak bu konuda kararlı politikaların uygulanması 

ile sağlanabilecektir. Almanya geçmiş 40-50 yıl 

enerji verimliliğinde çok iyi bir noktaya gelmişken, 

Türkiye’deki ilerlemenin çok yavaş olmasının üzerinde 

düşünülmesi ve bu potansiyeli açığa çıkarmak için 

bir an evvel harekete geçilmesi gerekmektedir. 

Üzülerek görmekteyiz ki Türk sanayicisinin enerji 

verimliliği konusundaki farkındalığı hala çok düşük. 

İpeker Yönetim Kurulu Üyesi ve Üretim Direktörü 

Ümit Kaleoğlu, Enervis’in geçen sene BOSB Enerji 

Verimliliği Projesi kapsamında İpeker’de gerçekleştirdiği 

enerji verimliliği etüdü çalışması ile sonrasında 

uygulaması yapılan atık su ısı geri kazanım tesisi 

projesinden duydukları memnuniyeti ifade etti. 

Enervis, İpeker’i Ziyaret Etti.

EnerVAY (Enervis Verimlilik Arttırıcı Yatırım modeli) 

kapsamında gerçekleştirilen proje kapsamında ihtiyaç 

duyulan finansmanın Enervis tarafından karşılandığını, 

anahtar teslim gerçekleştirilen projenin öncesinde 

Enervis tarafından taahhüt edilen tasarruf miktarının 

çok üzerinde bir kazanç sağlandığını belirtti. Enervis 

tarafından gerçekleştirilen bu projenin sonuçlarını ve 

başarısını sektörde iletişim halinde oldukları herkese 

tavsiye ettiklerini ifade eden Kaleoğlu İpeker içerisinde 

bundan sonra gerçekleştirilecek olan enerji verimliliği 

projelerinde de Enervis ile çalışmaya hazır olduklarını 

ifade etti.

Enervis Yönetim Kurulu Başkanı Frank Quante ve Enervis Genel Müdürü Osman 

Kipoğlu, Bursa İpeker Yönetim Kurulu Üyesi ve Üretim Direktörü Ümit 

Kaleoğlu’na ziyarette bulundu. Görüşmede Enervis Etüt Proje Müdürü Ömer 

Altınok da bulundu.
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Greenpeace Akdeniz bir basın açıklaması yaparak 
Yenilenebilir enerjilerin 2014 yılında dünya çapındaki 
durumuna ilişkin Yenilenebilir Enerji Ağı Raporu’nu (REN21) 
değerlendirdi. Rapora göre 2014 yılı, yenilenebilir enerji 
kurulumu açısından bir rekor yaşadı. Geçtiğimiz yıl 
yenilenebilir enerjiler, dünya çapında enerji ağına eklenen 
enerjinin %60’ını oluşturdu.

50 MW’tan büyük hidroelektrik santraller haricindeki 
yenilenebilir enerji yatırımları 2013’e göre %17 arttı. 2014 
yılında devreye alınan güneş ve rüzgar enerji santralleri 
bile, 25 nükleer reaktörün üretim kapasitesinde. Yenilenebilir 
enerjilerde yaşanan bu rekorun yanında, dünya çapında 
sadece 5 nükleer reaktör devreye alındı.

Türkiye ısıl güneş ve jeotermalde dünya 
ikincisi

Rapora göre Türkiye, sıcak su üretmeye yarayan güneş 
kolektörleri ve jeotermal kapasite artışında dünyada 
ikinci sırada yer aldı.

İlk kez ekonomik gelişme karbon 
salımını arttırmadı

Rapordaki bir diğer çarpıcı veriye göre ise, Dünyada ilk 
kez elektrik talebi ortalama %1.5 ve GSYİH (Gayrisafi yurtiçi 
hasıla) ortalama %3 artarken, karbon salımı 2014 yılında 
2013 yılına göre aynı kaldı.

Bu durumu, enerji verimliliğinin ve yenilenebilir enerjilerin 
iklim değişikliğine neden olan karbon salımını azaltmak 
için şart olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiren 
Greenpeace Akdeniz Finans Kampanyası Sorumlusu 
İbrahim Çiftçi, konuyla ilgili olarak “40 yıldır ilk kez 
dünya ekonomisi beraberinde paralel karbon salımı 
artışı doğurmadan büyüdü. Bu durum çoğunlukla Çin’in 
yenilenebilir kaynakları kullanmadaki artışı ve gelişmiş 

2014 Yenilenebilir Enerjide Altın Yıl Oldu!

ülkelerin -enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjileri 
de kapsayan- sürdürülebilir kalkınmayı daha fazla teşvik 
etmesinden kaynaklandı. Türkiye gibi yenilenebilir 
potansiyeli açısından Avrupa’da üst sıralarda olan bir 
ülkenin de bu konuda liderlik etmesi gerekiyor. Türkiye’de 
rüzgar yatırımları açısından ilerleme kaydedilmiş olsa 
da, halen potansiyeli değerlendirebilmek açısından gerideyiz. 
Bunun en önemli nedeni de, enerji ihtiyacını karşılamak 
için kömür ve nükleer gibi kirli enerjilere öncelik verilmesi. 
Türkiye’de yeni kurulacak hükümet seçimini yapmalı: Nükleer 
ve kömüre yatırım yapıp 20. yy’da mı kalacak, yoksa 
yenilenebilir enerjilerle geleceği mi yakalayacak” dedi.

1 Milyar insan elektriğe erişemiyor

2014 yılında yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyük 
artışa rağmen, 1 milyarın üzerinde insan, yani insan 
nüfusunun %15’i elektriğe erişimi yok. Afrika kıtasının 
tümünde var olan 147 GW’lık kurulu güç, Almanya’nın 
enerji üretim kapasitesinden az.

Çiftçi, konuyla ilgili olarak, merkezileşmemiş yenilenebilir 
enerji teknolojilerinin kırsal alanlarda ana üretim kaynağı 
olarak kullanılmasının, elektriğe erişimi olmayan kişi sayısının 
da azaltılmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: Enerji Günlüğü

2014 yılında dünya çapında enerji ağına eklenen enerjinin % 60’ını yenilenebilir 

enerjiler oluşturdu.
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Türkiye`de enerji verimliliği çalışmaları çok yönlü 

olarak sürdürülüyor. Bu çalışmalardan bir bölümü, 

bu konudaki farkındalığı artırmaya yönelik 

kampanyalar şeklinde cereyan ediyor. Enerji 

Verimliliği Derneği (ENVER) tarafından kamunun 

da desteğiyle yürütülen Enerji Hanım, Enerji 

Verimli Sanayi ve Enerji Çocuk kampanyaları, 

bunun en bilinen örnekleri.

Enerji tasarrufunu ve verimliliği sağlayacak bina 

yalıtımı, makine ekipman dönüşümü gibi 

projelere yönelik düşük faizli kredi sağlanmasına 

yönelik çalışmalar da yaygın şekilde başvurulan 

yöntemler. Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha 

çok devreye sokulması da devletin teşvik ettiği 

girişimler arasında başı çekiyor.

Dönüşüm sokaktan başlayacak

Devlet, enerji verimliliğini sadece tavsiye etmekle 

kalmıyor, kendisi de buna öncülük edecek adımlar 

Aydınlatma Devrimi: LED Armatür Şartı…

atıyor. Atılan en önemli adımlardan biri de, faturaları 

devlet tarafından ödenen genel aydınlatma, bilinen 

adıyla, sokak aydınlatmasının verimli lambalarla 

sağlanmasına dönük. Hedef, aydınlatmada daha az 

elektrik tüketen yeni teknoloji lambaların 

kullanılması. Deyim yerindeyse, aydınlatma alanında 

verimlilik, sokaktan başlayacak! 

Kaynak: Enerji Günlüğü

Her yıl cadde ve sokaklara tam 800 bin adet yerli LED armatür takılacak. 650 

bini, mevcutların yerine, 150 bini de yeni kurulacak aydınlatma tesislerinde 

kullanılacak.
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E n e r j i  U z m a n ı n ı z

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

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

T 0212 215 30 80
 

Kayseri:
Kayserigaz Genel Müdürlük Binası 
Yeni Mah. Mustafa Kemal Paşa 
Bulvarı 5. Cadde No: 62 A 
Kocasinan Kayseri

T 0352 337 60 00

Bursa:
4200 İş Merkezi Balat Mah. 
Sıhhiye Cad. 54. Sok. No: 2 / 37 
Nilüfer Bursa 

T 0224 240 13 00    
F 0224 240 13 04

 

Alman Enerji Devi EWE AG‘nin 85 yıllık tecrübesini Türkiye’ye taşıyoruz.
Güneş Enerjisi uygulamalarında size özel finansal çözümler ve anahtar teslim 
hizmet modelimizle yanınızdayız!

Güneş Enerjisini Sizin İçin 
Fırsata Dönüştürüyoruz.

Dünya’nın ilk solar stadyum 
uygulaması WERDER BREMEN STADI, 
Almanya

İnovatif teknolojilerin bir arada 
kullanıldığı ARGE MERKEZİ

www.enervis.com.tr


