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Enerji sektörü söz konusu olduğunda 
sürdürülebilir bir geleceğe hazırlanmak ne 
anlama gelir? 

Çoğunluk hissesi belediye tarafından kontrol 

edilen bir şirket için bölgeler, halk ve çevreye karşı 

güven verici, sorumlu ve uzun vadeli düşünerek 

hareket etmek demektir. Sürdürülebilir ticari başarı 

ancak ekolojik ve toplumsal gelişmelere gereken 

önem verilerek elde edilir. "Bölgemiz İçin Değer 

Yaratmak" adlı ilk sürdürülebilirlik raporuyla EWE 

AG de, bununla ilgili yaklaşımlarını sunuyor. 10 

eylem alanında çeşitli hedefler belirlenmiş ve 

2020 yılına kadar bu hedeflere ulaşılması 

istenmekte. Örnek olarak 2005 yılındaki seviyelerle 

karşılaştırıldığında, üretilen her kilowatt/saat 

elektrik başına düşen CO2 emisyonunun %40 

oranında düşürülmesi hedeflenmekte. Ayrıca 

şirketteki enerji tasarrufu potansiyelini keşfetmek 

ve tüketimi düşürmek amacıyla on iki şirkette 

enerji yönetim sistemleri uygulamaya başlanacak. 

Aynı zamanda, iş ortaklarının da sürdürülebilirlik 

yönetimine yönelik çabalara dahil edilmesi 

amaçlanıyor. 2020 itibariyle stratejik tedarikçilerin 

yüzde 95'inin hazırlanan davranış kurallarını 

benimsemeleri planlanıyor. Kaydedilen ilerlemenin 

ölçülebilirliğini ve kıyaslanabilirliğini sağlamak 

üzere rapor, Küresel Raporlama İnisiyatifi 

EWE AG İlk Sürdürebilirlilik Raporunu 
Yayınladı

tarafından yayınlanan G4 Sürdürülebilirlik 

Raporlama Rehberine göre hazırlandı. Bunlar 

finansal olmayan raporlama faaliyetleri için 

uluslararası alanda en çok kabul gören ana 

esaslardır. Ayrıca rapor, bağımsız bir denetçi 

tarafından titizlikle incelenmiş ve hiçbir sorun 

bulunmamıştır.
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Ülkemiz rüzgar, su, güneş ve biyo yakıtlar açısından 

oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Bu 

potansiyelin yeni ve daha verimli teknolojiler ile 

birlikte değerlendirilip yatırıma dönüştürülmesi, 

hızla büyüyen ülkemizin ihtiyaç duyduğu enerjinin 

çevre dostu yöntemlerle karşılanmasında büyük 

önem arz etmektedir. Bu önemin farkında olan 

Enervis, EWE’nin yenilenebilir enerji alanında sahip 

Enervis, Güneş Enerjisini Sizin İçin 
Fırsata Dönüştürüyor
Enervis, yenilenebilir enerji yatırımları öncesi keşif, 
projelendirme, sistem ve ekipman tedariki, uygulama ve 
servis hizmetleriyle kapsamlı ve özel çözümler üretiyor. 

Enervis’ten Haberler

olduğu know-how ve tecrübeden de yararlanarak 

Türkiye’de güneş enerjisi başta olmak üzere 

yenilenebilir enerji fırsatlarının yatırıma 

dönüştürülmesinde keşif, projelendirme, sistem ve 

ekipman tedariği, uygulama ve servis hizmetleriyle 

müşterilerine Alman teknolojisi ve kalite anlayışıyla 

keşif, projelendirme, uygulama ve servis hizmetleri 

ile kapsamlı ve özel çözümler sunmaktadır. 
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Enervis, sanayide üretim maliyetlerinde 
önemli bir payı olan enerjinin verimli 
kullanılması, böylelikle hem sanayicimizin 
rekabet gücünün arttırılması, hem de enerjide 
dışa bağımlılığımızın azaltılmasına katkıda 
bulunması amacıyla ‘’Sanayide Enerji 
Verimliliği ve Çözüm Önerileri’’ konulu eğitim 
programlarına başlamıştır.

Ücretsiz olarak düzenlenen eğitimde enerji 
verimliliğinin haricinde ‘’Yenilenebilir Enerjiler 
ve Finansman Desteği’’ konularında da 
bilgilendirmeler yapılmaktadır. İlk etap olarak 
Gürsu, Hasanağa ve Kestel Organize sanayi 
Bölgeleri’nde düzenlenen eğitimler özellikle 
yoğun enerji tüketiminin olduğu bölgelerde 
devam edecektir.

Enervis’den OSB’lere Sanayide Enerji 
Verimliliği Eğitimi
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Kırsal alanlarda üretim, istihdam ve refah seviyesinin 
artırılması amacıyla birçok sektörde geri ödemesiz 
hibe desteği veren kurum, yeni programla destekleyeceği 
sektörlerin sayısını artırdı. 

TKDK Çanakkale İl Koordinatörü Ümit Ortan, TKDK 
olarak Çanakkale’de IPARD-I programı üzerinden 
yaklaşık 100 milyon liralık proje kabul ettiklerini 
söyledi. Ortan, “Yakın bir zamanda ise IPARD-II 
programından desteklerimizi vermeye başlayacağız. 
Yeni programımızda mevcut sektörlere ilave olarak, 
yenilenebilir enerji gibi farklı konular da desteklerimiz 
arasında olacak. Bu kapsamda Kurumumuz önümüzdeki 
dönemde rüzgar, güneş, jeotermal vb. gibi enerji 
kaynaklarından 1 MW’a kadar elektrik üretimine 
destek verecek. Ayrıca hayvancılık işletmelerinde 
minimum destek oranımız %50’den %60’a, turizm 
yatırımlarında ise %50’den %65’e çıkacak” dedi.

Çanakkale’nin doğal enerji kaynakları açısından 
zengin bir il olduğunu ifade eden Ortan, “Yenilenebilir 
enerji desteklerimizden, uygun şartları sağlayan 
belirli kamu tüzel kişilikleri (Belediyeler, Köy 
İdareleri, İl Özel İdareleri, Organize Tarım Bölge 
Yönetimleri, 5355 No’lu yasaya göre kurulan birlikler) 
yararlanabilecek. Kamu tüzel kişiliklerine vereceğimiz 
hibe desteği oranı yüzde 100’e kadar çıkacak. 
Böylelikle bize başvuran yerel yönetimler toplamda 
1.2 Milyon Euro’ya kadar destek alabilecek.

Ayrıca özel sektör ve gerçek kişiler tarafından 
maksimum 500 Bin Euro’ya kadar yapılacak yatırımlar 
için de yüzde 65 oranında hibe desteği sağlayacağız. 
Buradaki amacımız yerel yönetimlerin temel altyapı 

TKDK, Hibe Desteği Vereceği Sektörlere 
Yenilenebilir Enerji de Ekledi

ile ilgili enerji tüketimi konusunda oluşan işletme 
maliyetlerini düşürmek ve ilimizin enerji üretimini 
sürdürülebilir projelerle artırmaktır. Artık vatandaşımız 
elektrik üretip satabilecek” dedi.

Yakın bir zamanda Ipard-II programından çağrıya 
çıkılacağını, ancak çağrıyla ilgili detayların henüz 
netleşmediğini söyleyen TKDK İl Koordinatörü Ortan, 
“Henüz bir proje kabul dönemine girmedik. Ancak 
Kurum merkezimiz önümüzdeki dönem için bir çağrı 
planlaması yapıyor. Destek verdiğimiz herhangi bir 
sektörde TKDK’ya proje sunmak isteyen vatandaşlarımızın, 
önümüzdeki süreci çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. 
Bize sunulacak tüm projelerde yatırım arazilerinin 
imar durumunun öğrenilmesi, uygun mimari çizimlerin 
yaptırılması ve yapı ruhsatı alınması gibi işlemler 
belirli bir zaman gerektiriyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın 
gelecek döneme projelerini sağlıklı ve eksiksiz bir 
şekilde yetiştirebilmeleri için bugünden hazırlıklara 
başlamalarında fayda var” diye konuştu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2007-2013 yıllarını kapsayan 

IPARD-I programının tamamlanmasının ardından, 2014-2020 yıllarını kapsayacak 

IPARD-II programı üzerinden hibe desteği vermeye hazırlanıyor.



Geçtiğimiz sene aralık ayında Almanya’nın en 

büyük elektrik şirketi E.On, kömür, gaz ve nükleer 

enerjiden çıkacağını buradaki payını yenilenebilir 

enerjiye aktaracağını açıklamıştı.

2015’in ilk aylarında da Alman hükümeti Angela 

Merkel öncülüğünde fosil yakıtların ve nükleer 

enerjideki payın azaltılarak yenilenebilir enerjiye 

geçişin hızlanacağının sinyallerini vermişti.
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Almanya’nın enerji dönüşümü hedefi konusunda 

tarihi bir başarıya ulaşıldığı açıklandı. Alman 

Fraunhofer Enstitüsü tarafından açıklanan verilere 

göre, ülkedeki rüzgar ve güneş enerjisi santralleri 

toplamda 11,7 Teravat-saatlik elektrik üretimi 

gerçekleştirdi.

Almanya’da yenilenebilir 
enerji bayramı: Güneş ve 
rüzgar, nükleeri solladı
Burak Avşar Ağustos 6, 2015 Enerji

Almanya’nın enerji dönüşümü hedefi konusunda 

tarihi bir başarıya ulaşıldığı açıklandı. Alman 

Fraunhofer Enstitüsü tarafından açıklanan verilere 

göre, ülkedeki rüzgar ve güneş enerjisi santralleri 

toplamda 11,7 Teravat-saatlik elektrik üretimi 

gerçekleştirdi.

Almanya’da Güneş ve Rüzgar Enerjisi, 
Nükleeri Solladı
Almanya’da temiz enerjiye geçiş hızla devam ederken, bu alanda aldığı son 

veriler yenilenebilir enerji alanında heyecan yarattı. Nükleer santralleriyle 

tanınan Almanya’da güneş ve rüzgar enerjisinden üretilen enerji, nükleerden 

üretilen enerjiyi solladı.



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


