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Buna göre Enerji Kimlik Belgesi olmayan 
yapıların alım ve satımı yapılamayacak.

2 Mayıs son gün

Enerji Verimliliği Kanunu'na göre, 2011'den 
önce yapı ruhsatı almış tüm binalar için 
EKB zorunluluğu ise 2 Mayıs 2017'de 
başlayacak. 2 Mayıs'tan sonra bina 
alım-satımlarında EKB olmadan işlem 
yapılamayacak. 

EKB ile binalarda enerjinin ve enerji 
kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, 
enerji israfının önlenmesine ve çevrenin 
korunmasını sağlamak için, asgari olarak 
binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim 
sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma 
ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile 
ilgili bilgileri tespit edilmiş olacaktır. 

Yine bu yönetmeliğe göre, binalar veya 
bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve 
kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji 
kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır.

ENERVİS; alanında uzman personelleri ve 
gelişmiş teknolojik altyapısıyla, yasal 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve enerji 
kullanımında verimliliğin sağlanması amacıyla 
Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi, enerji 
tüketiminin takibi ve raporlanması hizmetlerini 
vermektedir.

Daha çok beyaz eşyada görmeye alışkın olduğumuz “Enerji Kimlik Belgesi” binalara da 
geliyor. 2 Mayıs 2017 itibariyle 2011’den önce yapı ruhsatı almış tüm binalar için 
Enerji Kimlik Belgesi zorunlu olacak…
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Enerji Kimlik Belgenizi Aldınız mı?

Enerji kimlik belgesi nedir?

Enerji kimlik belgesi, asgari olarak binanın 
enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, 
yalıtım özellikleri ve ısıtma veya soğutma 
sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeriyor. 
Özellikle eski binalarda bu belgenin 
alınabilmesi için binanın mantolaması, 
pencerelerinin ısı geçirgenliğinin az olması, 
eski ve verimsiz ısıtma/soğutma sistemlerinizi 
verimli yeni cihazlarla değiştirilmesi, enerji 
az tüketen ampullerin kullanılması gerekiyor.

Belgeyi, sanayi alanlarında üretim faaliyeti 
yürüten binalar dışında, toplam kullanım 
alanı 50 m2’nin üzerindekitüm binaların 
alması zorunlu tutuluyor. 
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T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         
Dr. Berat Albayrak’ın himayesinde, bu yıl 
sekizincisi düzenlenen etkinlikte Enervis, 
enerji verimliliği sektöründe yaşanan 
gelişmeler, sorunlar ve atılması gereken 
adımlarla ilgili çözüm önerilerini paylaştı. 

Enerji Verimliliği Forumu kapsamında 
düzenlenen panel ve oturumlara katılan 
Enervis yöneticileri yaptıkları sunumlarda, 
Enervis’in enerji verimliliği projeleri ve 
stratejilerini, sektörün önde gelen isimlerine 
anlattı.

Türkiye’nin enerji verimliliği sektörünün 
lider kuruluşlarından Enervis, bu yıl 11-12 
Ocak tarihlerinde Enerji Verimliliği Haftası 
kapsamında düzenlenen 8. Enerji Verimliliği 
Forum ve Fuarı’na katıldı. Yurt içi ve yurt 
dışındaki üniversite, kamu, özel ve sivil 
toplum kuruluşlarından üst düzey kişilerin 
yer aldığı etkinlik, T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Dr. Berat Albayrak’ın 
himayesinde gerçekleşti. Fuar’da,  Enervis 
Genel Müdürü Osman Kipoğlu da 

EWE Turkey Holding’in enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında faaliyet 
gösteren iştirak firması Enervis, 8. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’na katıldı. 
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Enervis Enerji Verimliliği Sektörüne Yenilikçi 
ve Güvenilir İş Modelleri Sunuyor 

Enervis 8. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’na katıldı 

Enervis’in sektörel faaliyetleri, Bursa 
Demirtaş OSB Enerji verimliliği projesi ve 
Enervis’in geliştirdiği enerji performans 
sözleşmesi iş modeli “EnerVay” ile 
gerçekleştirilen uygulamaların sonuçları 
hakkında sunumlar yaptı. 

Enervis projeleriyle Türkiye’de 
milyonlarca TL’lik tasarruf 
sağlanıyor 

Konuşmasında EWE AG’nin yüzde 100 
iştiraki EWE Turkey Holding bünyesindeki 
Enervis’in hayata geçirdiği projelerden 
bahseden Enervis Genel Müdürü Osman 
Kipoğlu, Bursa’nın en büyük OSB’si Demirtaş 
OSB Enerji verimliliği projesiyle, 6,1 milyon TL 
yıllık tasarruf potansiyelini ortaya çıkardıklarını 
kaydetti. Enervis’in bir tekstil firmasıyla 
yaptığı “Basınçlı Hava Hattı Revizyonu” 
projesi hakkında da bilgiler veren Kipoğlu, 
bu projeyle yıllık 360.000 TL enerji 
tasarrufu sağladıklarını belirtti. Bursa ve 
Demirtaş Organize Sanayi Bölgelerinde 

Enerji 
Verimliliği 

Haftası’nın en 
önemli 

etkinliklerinden 
‘’Enerji 

Verimliliği 
Forumu ve 

Fuarı’’, 
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tarihlerinde 
İstanbul’da 

WOW 
Convention 

Center’da 
düzenlendi. 
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EnerVay ile gerçekleştirilen enerji verimliliği 
etüt projelerinde, toplamda 33 sanayi 
kuruluşunda yapılan çalışmalarla 187 altın 
fırsatın tespit edildiğine vurgu yapan Kipoğlu;

“Enervis’in gerçekleştirdiği enerji performans 
sözleşmeleri ülkemizde enerji verimliliği 
uygulamalarının teşvik edilmesinde de 
büyük rol oynamaktadır. Gerçekleştirdiğimiz 
DOSAB Enerji verimliliği projesi 
Türkiye’nin sanayide enerji verimliliği 
potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. 
EnerVay modeliyle yapılan enerji verimliliği 
uygulamalarının ortalama geri dönüşü 1 
yıl gibi kısa bir sürede gerçekleşerek, ne 
kadar faydalı ve karlı yatırımlar olduklarını 
göstermiştir. Enerji verimliliğinin sanayicinin 
gündeminde olması için böyle yenilikçi ve 
güvenilir iş modellerine ihtiyaç olduğu 
görülmektedir. Enervis olarak gerçekleştirdiğimiz 
projelerle şirketlere 50 milyon TL’den fazla 
tasarruf sağladık, 124 ton CO

2
 emisyonu 

azaltılmasına vesile olduk. Almanya’nın en 
büyük enerji şirketi EWE AG’den aldığımız 
birikimle Türkiye’nin büyüyen ekonomisi 
ve yüksek enerji tasarrufu potansiyelinden 
güç alarak, yeni projeler geliştirmeye 
devam edeceğiz.” diye konuştu.

Enervis 8. Enerji Verimliliği Fuarı’na damgasını vurdu

“Enerji verimliliği için 2023 vizyon ve çözümleri” alt başlığıyla düzenlenen 
8. Enerji Verimliliği Fuarı’nda Enervis yetkilileri, Enervis’in yaptığı 
çalışmalar ve 2016 yılında gerçekleştirdiği projeler hakkında da bilgi verdi. 

Forum ve Fuar’a katılan Enervis yetkilileri ve yaptıkları sunumlar şöyle;

Ömer Altınok, Bursagaz Yeşil Bina – LEED NC Gold

Sertaç Yörümez, Basınçlı Hava Optimizasyon 

Çağrı Çağıl, Enerji Ölçme-İzleme Sistemi

Sedat Vatandaş, Sanayi Fırınlarında Enerji Verimliliği 

Serkan Bereket, Tekstil Sektöründe Enerji Verimliliği 

İlhan Seven, Isı Pompası ile Binalarda Enerji Verimliliği 

Umut Gürsan da “Yabancı Yatırımcı olarak Türkiye Güneş Enerji 
Sektöründe yer almak” başlıklı sunumlarıyla panel ve oturumlarda 
konuşmacı olarak yer aldı.
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büyük enerji şirketi EWE AG’den aldığımız 
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ETKB Müsteşarı Fatih Dönmez 8. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nın 
açılışında konuşurken, petrol fiyatlarında 50-60 dolar bandındaki 
stabilizasyonun, Türkiye'nin cari açığını göreceli olarak azalttığını 
söyledi. Dönmez, özellikle böylesi bir dönemde Türkiye’de enerji 
çeşitliliği, arz güvenliği ve enerji verimliliği faaliyetlerinin ivme 
kazanması gerektiğini vurguladı.

Verimlilik kültürü lazım

Enerji verimliliğinin bir davranış şekli ve kültür haline dönüşmesi 
gerektiğini aktaran Dönmez, şöyle konuştu:

"Dünya ekonomisindeki kırılgan durumun devam ettiği, emtia 
piyasalarında fiyatların çalkantılı olduğu bir dönemden geçiyoruz. 
Küresel ve bölgesel gelişmeler Türkiye'yi de baskılamaktadır, ancak her 
türlü baskı ve konjonktürel gelişmelere rağmen ülkemiz gelişmeye ve 
ilerlemeye devam edecektir. Bu noktada enerji verimliliği, 
sürdürülebilirlik, arz güvenliği, dışa bağımlılığın azaltılması, rekabetçilik 
çevresinde daha da önem kazanmaktadır."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, rekabetçilik açısından 
büyük önem taşıyan enerji verimliliğinin bir kültüre dönüştürülmesi gerektiğini 
söyledi.

 ENERJİ GÜNDEMİ    5

Enerji Verimliliğini Kültüre Dönüştürelim!

Teknolojinin tasarruf etkisi

Sadece televizyon teknolojisindeki 
değişimle yıllık 540 milyon liralık enerji 
tasarrufu sağlanabildiğine işaret eden 
Dönmez, aynı şekilde binaların iç mekan 
sıcaklığının 1 derece düşürülmesiyle de 
yılda 1 milyar TL tasarruf sağlanabileceğini 
vurguladı. Fatih Dönmez, Türkiye'de 
mekanlardaki ortalama ısı değeri 24-25 
derece iken, Dünya Sağlık Örgütü'nün 
sağlıklı yaşam için 21 dereceyi ideal seviye 
olarak tavsiye ettiğini anlattı. Dönmez, "4 
derecelik tasarrufla, özellikle ithal 
ettiğimiz doğal gaz için büyük miktarda 
toplumsal olarak tasarruf etme imkanına 
sahip olacağız" diye konuştu. 

Kaynak: Enerji Günlüğü
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Son yıllarda yapılan dev yatırımlar sayesinde, 
yenilenebilir enerji konusunda önemli bir dönüm 
noktasına ulaşıldı. Dünya Ekonomik Forumu 
(WEF)’nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni 
rapora göre; söz konusu yeni enerjinin elde edilmesi 
olduğunda güneş enerjisi fosil yakıtlardan daha ucuz 
hale gelmiş durumda.

Yayınlanan verilere göre yenilenebilir enerjisi 
konusunda önde gelen 60 ülkede güneş enerjisinin 
megawatt fiyatı 1.65 milyon dolara düşmüş 
durumda. Güneş enerjisini, megawatt’ı 1.66 milyon 
dolara elde edilen rüzgar enerjisi takip ediyor.

Yenilenebilir enerjinin geleceği için son derece umut 
verici olan bu gelişme hakkında konuşan WEF 
yetkilisi Michael Drexler: “Yenilenebilir enerjinin 
önemli bir dönüm noktasına ulaştığını ve küresel 
ısınmayı tersine çevirmek için en iyi şansımız 
olduğunu” belirtti. Maliyetlerin düşmesi ile birlikte 
güneş ve rüzgar enerjisinin fosil yakıtlara rakip 
olabileceğini ifade eden Drexler, yenilenebilir 
enerjinin uzun vadeli düşünüldüğünde ticari olarak 
da cezbedici bir yatırım haline geldiğine dikkat çekti.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF)’nun yeni raporuna göre; söz konusu yeni enerjinin 
elde edilmesi olduğunda güneş enerjisi fosil yakıtlardan daha ucuz hale gelmiş 
durumda.
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Güneş Enerjisi Artık Fosil Yakıtlardan 
Daha Ucuz

Güneş enerjisinin eskisine göre çok daha ucuz bir enerji 
kaynağı haline gelmesinde son 5 yılda bu alana yapılan 
yatırımların katkısı oldukça büyük. Teknolojik gelişmeler 
sonucu güneş panellerinin kurulum ve ekipman 
masraflarının düşmesi, yeni işletmelerin bu alana katkıları 
ve yönetim eliyle desteklenen çevreci politikalar sayesinde 
yenilenebilir enerji kaynakları artık fosil yakıtlar ile rekabet 
edebilecek fiyatlara ulaşmış durumda.

Kaynak: Enerji enstitüsü

Güneş enerjisinin 
eskisine göre çok daha 
ucuz bir enerji kaynağı 
haline gelmesinde son 5 
yılda bu alana yapılan 
yatırımların katkısı 
oldukça büyük. 

‘‘



 ENERJİ GÜNDEMİ    7

Almanya'nın Ruhr Bölgesi'nde bulunan 
574,000 nüfuslu Essen kenti Avrupa Birliği 
Komisyonu tarafından 2017 Yeşil Avrupa 
Başkenti olarak seçildi. Aday şehirler 
arasında İstanbul da bulunuyordu.

2010 yılında İstanbul ile birlikte Avrupa 
Kültür Başkenti unvanını da alan Essen, 19. 
yüzyıldan beri kömür ve çelik madenciliğinde 
Almanya’nın en önemli merkezlerinden 
biri idi. Ancak, 1960’lardan başlayarak ve 
özellikle 1973 petrol krizinden sonra bir 
endüstri bölgesi olma özelliğini yitiren 
kent, yeniden canlandırma, göçün 
engellenmesi için geliştirilen “Kültür ile 
Değişim, Değişim ile Kültür” sloganı ile 

Almanya'nın Essen kenti Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2017 Yeşil Avrupa 
Başkenti olarak seçildi.

Essen, 2017 Yeşil Avrupa Başkenti Seçildi

kültürel, kentsel ve kırsal alanda oldukça 
bilinçli ve başarılı bir dönüşümü yaşadı. 

Essen, 2020 yılına kadar karbon 
emisyonunu yüzde 40 azaltmayı ve 
atıkların yüzde 65'ini geri dönüştürmeyi 
hedefliyor. Ayrıca araba ile yolculuğu 
2035 yılına kadar yüzde 29 azaltmayı ve 
çevre sektöründe 2025 yılına kadar 20 bin 
kişiye iş olanağı yaratmayı da hedefliyor. 
Şehrin aynı zamanda yağmur suyunu 
yöneten bir su yönetim sistemi de 
bulunuyor.

Kaynak: Enerji Günlüğü
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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:
Bağlarbaşı Mah. 1. Bakım Sok. 
No: 2 Kat: 1 (Esentepe Kavşağı) 
16160 Osmangazi Bursa

T (0224) 800 28 50    
F (0224) 800 28 51

 

Alman Enerji Devi EWE AG‘nin 85 yılı aşkın 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

3,25 MW Güneş Enerjisi 
Santral Kurulumu, Kayseri

www.enervis.com.tr


