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ICCI 2016

Enervis’ten Haberler

1994 yılından itibaren düzenlenmekte olan ve enerji 
sektöründe konuyla ilgili yaklaşık 16.000 yerli ve 
yabancı katılımcı tarafından takip edilen ICCI Fuar ve 
Konferansı'nın 22.'si, Enerji ve Çevre Fuarı ve 
Konferansı adı altında İstanbul Fuar Merkezi'nde 
gerçekleştirildi. Sektörden birçok önemli ismin 
katıldığı fuarda EWE Turkey Holding Genel 
Müdürleri’nden Dr. Frank Quante de konuşmacı 
olarak yer aldı. Ülkenin zor bir dönemden geçtiğine 
vurgu yaparak sözlerine başlayan Dr. Quante 
“Yabancı yatırımcılar olarak bu dönemde 
bağlılığımızı göstermemiz çok önemli. Ayrıca Avrupa 
Birliği adaylık süreci bence bu günlerdeki en heyecan 
verici süreç. Bu konuyu YASED olarak da takip ediyor, 
Ankara ile de konuşuyoruz. Enerji faslının açılması 
çok önemli. Mutlaka Türkiye’ye çok şey katacaktır. 

Enerji dağıtım tarifesi belirlendi ve şirketler biraz daha 
kârlı hale getirildi. Türkiye’de kâr oranı çok düşük. 
Sonuçta yaptığımız bir hobi değil. Yatırımlarımızın kâr 
etmesi lazım. Gaz şirketleri için de bu önemli ve bu 
yönde adımlar bekliyoruz.” dedi. 

Perakende elektrik pazarının tam olarak açılmasının 
2017 yılını bulacağını belirten Dr. Quante “EWE olarak 
sıkı çalışıyoruz. Ankara’nın verdiği sözleri tutmasını ve 
bize verdiği gündeme sadık kalmasını bekliyoruz. Özel 
şirketlerin gaz tedariki hacminin artması lazım. BOTAŞ 
halen %80’e sahip. Bu durumda serbest bir pazar yok. 
Enerji verimliliği bizim için önemli bir alan. Türkiye için 
de olmalı ve bu alanda atılması gereken adımlar var.” 
diyerek sözlerini noktaladı.
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Sanayi ve binalarda enerji verimliliği, enerji 
yönetimi, sistem danışmanlığı ve uygulamaları ile 
birlikte yenilenebilir enerji yatırımları alanlarında 
faaliyet gösteren Enervis, Denizli sanayicisine 
yönelik düzenlediği seminerde, Türkiye sanayisinde 
enerji verimliliği ve finansal çözüm önerilerine 
dikkat çekti. 

EWE Turkey Holding’in bir iştiraki olan ve 2012 
yılında faaliyetlerine başlayan Enervis, geçtiğimiz 
günlerde Denizli’de “Sanayide Enerji Verimliliği 
ve Finansal Çözüm Önerileri’’ konulu bir seminer 
düzenledi. Denizli’nin Organize Sanayi Bölgesi’nde 
(DOSB) düzenlenen seminerde, sanayicilere 
“enerji verimliliği” hakkında önemli bilgiler verildi. 
Sanayide %25, binalarda %30 enerji verimliliği 
potansiyeline sahip Türkiye için çözüm önerilerinin 
konuşulduğu bu seminere, 30 firmadan yaklaşık 
45 sanayici katıldı.

Enervis’den Sedat Vatandaş ve Mustafa Uysal 
moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, enerji 
verimliliği uygulamaları ve enerji verimliliği teşvikleri 
hakkında bilgiler verildi. Faydalı aktarımların yapıldığı 
seminerde katılımcılar, enerji verimliliği konulu bir 
video sunumu izleme fırsatını yakaladılar.  Seminerde 
ayrıca, Enervis’ in finansal modeli olan EnerVAY, 
Verimlilik Artırıcı Projel vefinansman desteği 
hakkında da katılımcılara bilgi aktarıldı. Özellikle 
Denizli’de faaliyet gösteren tekstil firmalarının 
elektrik tesisatlarında oluşan harmoniklerin 
zararları ve engelleme yöntemleri ile ilgili bilgiler 

Denizli’de Enerji Verimliliği 
Semineri

de detaylı olarak katılımcılarla paylaşıldı. Denizli 
OSB’de Enervis tarafından bir ölçüm çalışması 
yapılması konusu da seminerde görüşüldü.

Enervis, geçtiğimiz günlerde, Bursa ve Gebze’de 
faaliyet gösteren toplam 20 sanayi kuruluşunun 
dâhil olduğu Türkiye’de Enerji Verimliliği (Energy 
Efficiency in Turkey - EnEffTurN) adlı projeye imza 
atmıştı. Firmalara ücretsiz olarak sunulacak olan 
proje ile güncel enerji verimliliği mevzuatı 
hakkında bilgilendirme, işletmelerin enerji tüketim 
profillerinin ortaya çıkarılması, iyi uygulama 
örneklerinin değerlendirilmesi, işletmelerdeki 
enerji verimliliği iyileştirme projelerinin tespiti, 
işletme enerji yöneticilerinin enerji ön etüdü 
konusunda yetkinliğinin artırılması planlanıyor. 
EWE AG’nin geliştirmiş olduğu enerji yönetimi 
metodolojisini Almanya Çevre Bakanlığı’nın hibe 
desteği ile Türkiye’ye getiren Enervis’in bu 
kapsamlı projesi 2017’de tamamlanacak.

EWE Turkey Holding bünyesinde 2012 yılında faaliyetlerine başlayan Enervis, 

enerji verimliliği alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.  Enervis 

tarafından Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSB) düzenlenen ve yaklaşık 

45 sanayicinin katıldığı seminerde “enerji verimliliği” konusu masaya yatırıldı. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Organize 

Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen “4. OSB Çevre 

Zirvesi” Bursa’da yapıldı.

18 OSB ile zirvede

Türkiye’de ilk OSB 1961 yılında Bursa’da kurulmuştur 
ve hali hazırda en fazla OSB’ye sahip iller 
sıralamasında 18 OSB ile zirvede yer almaktadır.  
Organize sanayi bölgeleri enerji tüketiminde de 
kayda değer bir paya sahiptir. 

Enervis’in geçtiğimiz yıl Bursa Organize Sanayi 
Bölgesinde, bu yıl da yine Bursa’da Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesinde tekstil, otomotiv ve metal 
sektörlerinden toplam 31 işletmede yapmış olduğu 
detaylı enerji etüt çalışmalarında toplam 182 adet 
verimlilik artırıcı proje tespit edilirken işletme 
sahiplerinin tespit edilen verimlilik artırıcı projeleri 
hayata geçirdikleri takdirde yıllık yaklaşık                  
11,5 milyon TL maliyetten tasarruf edebileceği 
hesaplanmıştır. 

İki farklı OSB’de, farklı sektörlerde çok sayıda 
işletmede yüksek tasarruf potansiyellerinin tespit 
edilmesi, tespit edilen enerji verimliliği potansiyellerinin 
tesadüf olmadığını ve diğer OSB’lerde de benzer 
potansiyellerin var olabileceğini açıkça göstermektedir. 

OSB’ler enerji verimliliği projelerinin daha yaygın 
olarak hayata geçirilmesinde bireysel sanayi 
kuruluşlarına göre birçok açıdan avantajlıdır. OSB’ler 
bünyesinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları OSB 
yönetimlerinin de teşviki ile çeşitli projeleri küme 
olarak gerçekleştirebilmektedirler. 

Enervis 4. OSB Çevre Zirvesi’nde...

Organize Sanayi Bölgelerine Özel İş 
Modeli

Enervis organize sanayi bölgelerinde bulunan 
işletmelere özel hazırlamış olduğu performans 
garantili, anahtar teslim enerji verimliliği uygulamaları 
ek bir yatırım bütçe yükü oluşturmaksızın kendini 
ödeyen özel finans modeli (Enervay) ile Türk 
sanayicisine destek olmaktadır.  

Enervis’in çalışmaları sanayi kuruluşlarının yüzde 30’a 
varan oranlarda enerji tasarrufu yapılabileceğini 
göstermiştir. Verimlilik artırıcı projelerin geri dönüş 
sürelerinin 2 yılın altında olması da bir başka 
avantajdır. Verimlilik artırıcı projelerin geri dönüş 
süresinin bu kadar kısa olması, ülke olarak bu konuda 
çok yol kat etmemiz gerektiğini gösterirken aynı 
zamanda önemli bir potansiyelimiz olduğunu ortaya 
koymaktadır.
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Danimarkalı mimari firması EFFEKT kendi kendine 
yetebilen bir toplum için gerekli bilimsel verilerin ve 
teknolojinin hazırda olduğunu, yalnızca bu bilginin 
mimariye ve şehir planlama sürecine dahil olması 
gerektiğini savunuyor. Bu noktada harekete geçen 
firma kendi yiyeceğini ve enerjisini üretebilen bir köy 
tasarladı: ReGen Köyü.

Önümüzdeki yaz inşaatına başlayacağı duyurulan 
proje temelde 5 prensip üzerine kurulu: Enerji üreten 
evler... Kapı önünde yapılabilen organik 
meyve-sebze üretimi... Yenilenebilir enerji üretimi ve 
bunun barındırılması... Su ve atık geri dönüşümü... 
Yerel toplulukların güçlü hale gelmesi...

Güneş’ten elde edilen elektriğin evlerde kullanılan 
pasif ısıtma ve soğutma yöntemleri sayesinde bütün 
köye yeteceği iddiasında olan firma, ailelerin kendi 
meyve ve sebzelerini üretebileceği ortak kullanıma 
açık seralar inşa edecek. Paylaşımın da bu noktada 
sahnesine çıktığı köy birçok meydan barındıracak. 
Elektrikli araç şarj istasyonları ve topraksız tarım 
yapılan dikey tarlalar bu meydanlarda yer alacak.

Ortak yemek ve oyun alanlarıyla, öğrenim 
merkezleri bulunacak köyün sakinleri ortak bir su 
deposuna ve “atıktan-kaynağa” sistemlere sahip 
olacak. Plan ve proje sahibi firmanın ortaklarından 
Sinus Lynge, Dezeen‘e şunları söylüyor: “Modern 
yaşam tarzımız tamamen sürdürülemez noktada ve 
bu durum acil olarak çözümler bulmamızı 

Bütün Yiyeceğini ve Enerjisini Kendi Üreten 
Modern Köy Bu Yaz Kuruluyor

gerektiriyor. [Gerekli] teknoloji halihazırda var, bütün 
olay bilimi günlük hayatın mimarisine adapte 
etmekte... Gezegene gelecek 3 milyar insanı 
düşünürsek yaşam alanlarını baştan tanımlamanın 
zamanı geldi.”

2016 yazında, Hollanda’da ilk köyünü kurmayı 
planlayan firma; devamında İsveç, Almanya, Norveç 
ve Danimarka’da pilot projeler uygulamayı 
düşünüyor. Aynı zamanda henüz ilk aşamalarında da 
olsa Çin, Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri için de 
projelerin yolda olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: http://www.nolm.us
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ABD’nin San Diego şehrinde açıklanan Küresel 
Durum Paporu’na göre (Global Status Report) 2015 
güneş, rüzgâr ve sudan kaynaklanan enerjiyle 
elektrik üretiminde rekor yılı oldu. Geçen yıl 
yatırımların rekor düzeye çıktığına ve toplam 147 
gigavatlık yenilenebilir enerji santrali kurulduğuna 
raporda yer veriliyor. Bu kapasite 147 nükleer 
santralin üretim gücüne tekabül ediyor. 2015’te 
rüzgâr türbinlerine 63 gigavat, güneş enerjisine 55 
gigavat, hidrolik santrallere de 16 gigavatlık ek 
kapasite eklendi.

Yenilenebilir enerji kapasitesini en fazla artıran 
ülkeler sırasıyla Çin, ABD, Japonya, Büyük Britanya 
ve Hindistan oldu. Kişi başına yenilenebilir enerji 
yatırımlarını en fazla artıran ülkeler sıralamasında 
ise Danimarka, Almanya, İsveç, İspanya ve Portekiz 
başı çekiyor. Avrupa ülkeleri daha önceki yıllarda da 
yeşil enerji yatırımlarına yüklü yatırım yapmıştı.

2015’te 286 Milyar Dolarlık Yenilenebilir 
Enerji Yatırımı Yapıldı

Yıllık Küresel Durum Raporu bütün dünyadan 700 
uzmanın yer aldığı 21’inci Yüzyıl Yenilenebilir Enerji 
Politikası Şebekesi (REN21) tarafından hazırlanıyor. 
2200 sayfalık raporda hükümetlerin enerji dönüşümü 
politikaları ve yenilenebilir enerjilerdeki trendlerle ilgili 
bilgilere de yer veriliyor.

Raporda yenilenebilir enerjinin toplam küresel elektrik 
üretimindeki payının bir puan artarak yüzde 24’e 
çıktığı, Avrupa’da ise yeşil enerjinin elektrik 
miksajındaki payının yüzde 44’ü bulduğu belirtiliyor. 
2010 yılında bu oran sadece yüzde 24 idi.

http://enerjienstitusu.com/2016
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Enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren Enervis, Alman Enerji Devi EWE‘nin 85 yıllık 

bilgi birikimi ve teknolojik altyapısından aldığı güçle, sisteminizin verimini alternatif 

finansman çözümleri ve enerji performans garantisi ile maksimuma çıkarıyor.

Enerjinizi tasarrufa dönüştüren iş modeli 

Enervay

DETAYLI 
PROJELENDİRME

PERFORMANS 
GARANTİSİ

ALTERNATİF 
FİNANSMAN 
ÇÖZÜMLERİ

2 YIL SÜRELİ 
BAKIM

ÖLÇME VE 
DOĞRULAMA

ANAHTAR 
TESLİM

 ALMAN 
TECRÜBESİ


