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Türkiye’de enerji verimliliği alanında projeler geliştiren Enervis’in EWE AG ile birlikte 
yürüttüğü “Türkiye’de Enerji Verimliliği – EnEffTurN (Energy Efficiency in Turkey Now)” 
projesi devam ediyor. 
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‘‘

‘‘
Alman Çevre Bakanlığının hibe desteğiyle EWE AG ve 
Enervis’in birlikte yürüttüğü “Türkiye’de Enerji Verimliliği 
– EnEffTurN ( Energy Efficiency in Turkey Now)” projesi 
Almanya ve Türkiye’de düzenlenen 3. Workshop sonrası 
CEO Diyalog toplantısı ile devam etti.Gerçekleştirilen 
workshoplara katılan ve tesislerinde enerji verimliliği 
etütleri yapılan sanayi kuruluşlarının üst düzeye 
yöneticileri, EWE Turkey Holding Genel Müdürü Frank 
Quante ve Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu’nun ev 
sahipliğiyle, 6 Haziran’da Gebze OSB’de gerçekleşen 
toplantıya katıldı. 

Sanayi Kuruluşları Enerji Verimliliği için 
Harekete Geçiyor

Proje kapsamında gerçekleştirilen workshop ve saha 
çalışmalarında katılımcı firmaların enerji tüketim profilleri 
çıkarılarak enerji verimliliğini artırıcı proje fırsatları ve 
enerji yol haritaları ortaya kondu. Toplantıda, projenin 
ilerleyişiyle birlikte yapılan tüm bu çalışmaların çıktıları 
katılımcılarla paylaşıldı. Yıllık tasarruf potansiyeli             
8 milyon TL ve ortalama geri dönüş süresi 2 yıl olan         
73 proje tespiti katılımcı firmaların üst düzey 
yöneticileri tarafından ilgiyle karşılandı. Özellikle tespit 
edilen bu fırsatların uygulamaya geçmesinin öneminin 
vurgulandığı toplantıda Eneffturn projesiyle birlikte 
işletmelerin kendi içerisinde atabileceği adımlar, 
beklentiler ve gereksinimleri üzerinde fikir alışverişinde 
bulunuldu. 

Avrupa’da Enerji Tüketimi Düşüyor, 
Türkiye’de Artıyor

İşletmelerde birim üretim maliyetlerinin en önemli 
kalemlerinden birinin enerji maliyetleri olduğunun altını 
çizen EWE Turkey Holding Genel Müdürü Frank Quante; 

“EnEffTurN hepimiz için oldukça verimli geçen bir süreç 
Gerek proje fırsatlarımız gerekse eğitimlerimiz ile 

Proje kapsamında Almanya ve 
Türkiye’de düzenlenen 3 workshopa 

katılan sanayi kuruluşları, 6 Haziran’da 
Gebze OSB ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen ve EWE Turkey 
Holding Genel Müdürü Frank 

Quante ile Enervis Genel Müdürü 
Osman Kipoğlu’nun da katılım 

gösterdiği CEO Diyalog toplantısında 
bir araya geldi. Katılımcı firmaların 

CEO ve üst düzey yöneticilerinin  
ağırlandığı toplantıda, şuana kadar 

yapılan çalışmalarda tespit edilen 
proje fırsatları ve tasarruf 

potansiyelleri ortaya kondu. 

katılım gösteren tüm sanayi kuruluşlarımızın bundan 
sonraki süreçlerinde enerji verimliliğine ajandalarında 
daha ön sırada yer vereceklerine inanıyoruz. Tespit 
edilen proje fırsatları rapor üzerinde kalmayıp 
uygulamaya geçtiği taktirde bir anlam ifade edecekler. 
EWE Turkey Holding olarak, Alman EWE AG’nin 85 yıllık 
bilgi birikimini böylesi önemli projelerle müşterilerimize 
aktarabilme fırsatı bulabildiğimiz için mutluyuz.Bundan 
sonraki aşamalarda da firmalarımızın yanlarında 
olduğumuzu belirtmek isterim.“ dedi.

Türkiye’nin çok ciddi bir enerji potansiyeli olduğunu 
belirten Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu ise;

“2005 yılından beri Avrupa’nın enerji yoğunluğu 
düşerken Türkiye’nin ki yükseliyor. Şimdiye kadar çok 
çeşitli sektörlerde yapmış olduğumuz etüt ve fizibilite 
çalışmalarımızla 50 milyon TL’yi aşan bir enerji 
tasarrufu sağladık. Bunların bir kısmını Enervis olarak 
enerji performans sözleşmesi modeliyle uygulamış 
olmamız da bizim için mutluluk verici. Kazandığımız bu 
tecrübeleri Alman meslektaşlarımızın da Almanya’da 
edindiği tecrübelerle harmanlayıp bu projede 
sunabiliyor olmak önemli. Proje kapsamında yapılan 
çalışmalarda katılımcı sanayi kuruluşlarımız da açıkça 
görmüşlerdir ki, alınacak en küçük önlem bile, yıl 
bazında baktığımızda, bize kayda değer tasarruf olarak 

dönüyor. Güzel bir proje süreci geçiriyoruz. Umuyorum 
katılan sanayi kuruluşlarımız da gerekli somut adımları 
atmaya devam ederek EnEffTurN’ün faydalarını en kısa 
sürede görmeye başlayacaklardır. Enerji sektöründe 
uzun yıllara dayanan deneyime sahip EWE ve Enervisin, 
firmalarımızın enerji verimliliği yolculuklarında uzun vadeli 
partnerleri olmayı arzu etmekteyiz.’’ diye konuştu. 

2 yılın altında geri dönüşü olan toplam  

73 proje fırsatı tespit edildi

Almanya’nın Bremen şehri, Bursa ve Gebze’de 
gerçekleştirilen EnEffTurN atölyelerinin ardından, 
katılan sanayi kuruluşları için tam 73 proje fırsatı tespit 
edildi. 25 projenin önceliklendirildiği EnEffTurN’de, 2 yıl 
içinde geri dönüş sağlayacak toplam 16 milyon TL’lik 
enerji verimliliği yatırım fırsatı da belirlendi. Projeler 
uygulandığı taktirde yıllık 8 milyon TL tasarruf edilmesi 
ön görülmektedir. 

Önümüzdeki Ekim ayındaki kapanış etkinliğiyle sona 
erecek proje kapsamında yapılacak uygulama sonuçları 
da kamuoyu ile paylaşılarak, elde edilen enerji 
verimliliği sonuçlarının diğer sanayi kuruluşları için de 
örnek teşkil etmesi ve uygulamaların yaygınlaştırılması 
hedeflenmektedir.
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‘‘

‘‘Bu şekilde hem apartmanların masrafları çıkacak, hem 
de güneşten elde edilecek fazla elektrik şebekeye geri 
satılabilecek. Güneş enerjisiyle apartman başına yılda 
8-9 bin lira kazanç elde edilmesinin mümkün olduğu 
belirtiliyor. Hedefte 10 milyon çatı var.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayımladığı Planlı 
Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre, binaların kendi 
ihtiyaçları için yapılacak güneş enerjisi sistemleri, 
taşıyıcı sistemi etkilememek ve muvafakat alınmak 
kaydıyla yapı ruhsatı gerektirmeyecek.

Düzenlemenin yeni halinde, “Taşıyıcı sistemi etkilememek 
ve 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak 
kaydıyla; binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en az “C” 
olacak şekilde mesleki yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar 

Binaların Güneş Enerjisi Paneli 
Kurulumunda Yapı Ruhsatı İzni 
Aranmayacak

tarafından yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları ile binanın 
kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir 
enerji sistemleri ruhsata tabi değildir.

Bunlara ait uygulama projelerinin hazırlanması ve fenni 
mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile birlikte 
ilgili idareye sunulması, binanın projesindeki mimari 
görünüşlere bağlı kalınması ve idaresinden izin alınması 
zorunludur” denildi.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği 
(GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, yapılan 
düzenlemeyle, ev çatılarında güneş panellerinin 
yaygınlaşması için gereken 3-4 ana unsurdan birisine 
çözüm getirildiğini belirterek şöyle konuştu;

“Belediyeden uygunluk yazısı için süre uzun sürüyordu. 
Yeni yönetmelikle konuya açıklık geldi. Ruhsatla ilgili 
tadile gerek yok dendi. Bu elimizi rahatlattı. 
Gittiğimizde uygunluk yazısını kolay alacağız. Belediye 
ayağını bu şekilde tamamladık”

Amaçlarının evlere güneş enerjisi için bürokratik sürecin 
iki haftada tamamlanması olduğunu ifade eden Erkan, 
“EPDK ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile 
görüşüyoruz” diye konuştu.

İşin Maliye Bakanlığı kısmı da olduğunu belirten Erkan, 
fazla elektriğin şebekeye geri satılması için altyapıya 
ihtiyaç olduğunu belirterek, “Ayşe teyze kurduğu zaman 
parasını alamıyor. Şirket kurmazsan ödeme alamazsın 
yazısı geliyor. Fazla elektrikten yılda 8-9 bin lira geliyor. 
Şirket kurulmadan bu ödeme yapılmalı” dedi.

Güneş panellerinin ucuzladığını, maliyetlerin watt 
başına 5 dolardan 50 cent’e kadar düştüğünü anlatan 
Erkan, “Bankalardan 8-9 yıla yayılan mikro kredi 
verilirse herkes yaptırabilecek. 2018’de çatılar 

Binaların kendi 
ihtiyaçları için yapılacak 

güneş enerjisi paneli 
kurulumunda artık yapı 

ruhsatı izni 
aranmayacak. Güneş 

enerjisindeki diğer 
prosedürlerin de 

hızlanmasıyla 2018’de 
çatıların güneş 

panelleriyle dolması 
bekleniyor.

hareketlenmeye başlayacak” dedi. Erkan, yaygınlık için 
emlak ve çevre vergilerinde özendirici düzenleme talep 
etti.

EPDK tarafından 10 KW’ye kadar üretim yapan güneş 
enerjisi panellerinin sisteme enerji satabilmesini 
sağlayan düzenlemeyle, vatandaşlar güneşten kendi 
elektrik ihtiyacını karşılayabilecek, ihtiyaç fazlası 
elektriği şebekeye vererek para kazanabilecek.

Taslağa göre, uygulamadan yararlanmak isteyenler 
şebeke işletmecisine başvuracak. Güneş enerjisi üretim 
tesisi, tüketim tesisinin ölçüm noktasından dağıtım 
sistemine bağlanacak.

Toplu konut projelerinin yanı sıra villaların da 
yararlanabileceği düzenlemeyle, öncelikle apartman 
giderleri karşılanabilecek. Şu anda güneş santrali kurmak 
için 10 yıllık elektrik faturası kadar para ödenmesi 
gerekiyor.

Bu da 3-4 bin dolara karşılık geliyor. Maliyetlerin 
düşmesiyle güneş enerjisinin öne daha da açılacak. 
Önümüzde dönemde, büyük projelerle Türkiye’deki 10 
milyon çatı için güneş enerjisi gündeme gelebilecek.

http://enerjienstitusu.com
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‘‘ Almanya, 2022 yılına kadar nükleer santrallerini devre dışı 
bırakmayı hedefliyor. Yenilenebilir enerjisi, Yenilenebilir Enerji Yasası 
(EEG) sayesinde son yirmi senedir düzenli bir artış sergilemekte.

Almanya, bu yıl güneşli ve rüzgarlı günlerde elektrik enerjisinin 
yüzde 85’ini yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi başardı.

BEE, Pazar günü ülkenin elektrik üretiminin yüzde 35’inin 
rüzgar, hidrojen ve güneş enerjisinden temin edildiğini açıkladı. 
Rekor kıran bu oran, hükümetin verdiği 2050 senesine kadar 
dekarbonize ekonomiye geçiş sözünü tutabileceğini gösteriyor.

Almanya’dan Yenilenebilir Enerji Rekoru

BEE yenilenebilir enerji 
derneğine göre 

Almanya, geçtiğimiz 
sene yüzde 33 olan 

yenilebilir enerji oranını 
2017’nin ilk yarsında 
yüzde 35’e yükseltti.

Almanya, 2017 yılının ilk yarısında yenilenebilir enerjiden yüzde 35 enerji üreterek 
yeşil enerji rekorunu kırdı.

‘‘http://enerjienstitusu.com/2017/07/05/almanyadan-yenilenebilir-enerji-rekoru/
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Hulot, bakanlıkta görevi döneminde uygulayacağı 
programı hakkında açıklamalar yaptı. 

Hava kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle dizel ve 
benzin motorlu araçların satışlarını 2040 yılına kadar 
kaldıracaklarını ifade eden Hulot, “Bu benim için gerçek 
bir devrimdir.” ifadesini kullandı.

Hulot, dizel ve benzinli motorlu araçların yerine elektrikli 
ve hibritli araçların satışı yapılacağını belirterek, araç 
üreticilerin bunu gerçekleştirecek güce sahip olduklarını 
söyledi.

Hulot, ayrıca 1997 modelin altındaki benzinli motorlu 
araçları ve 2001 modelin altındaki dizel motorlu 
araçlarını daha yeni ve daha az hava kirliliğe sebep olan 
bir araçla değiştirmek isteyenlere prim verileceğini 
belirtti.

Paris Belediyesi, dizel ve benzinli motorlu araçların sebep 
olduğu hava kirliliği nedeniyle araçları ilgilendiren bazı 
kararlar almıştı.

Paris Valiliği, ocak ayında Paris Belediyesinin talebiyle 
hava kirliliğinin azaltılması için iki gün boyunca, çok 
fazla kirliliğe sebep oldukları için 2001 modelin altındaki 
motorlu taşıtların saat 05.30’dan gece yarısına kadar 
trafiğe çıkmasını yasaklamıştı.

Paris’teki hava kirliliği 1 Aralık 2016’da son 10 yılın en 
yüksek seviyesine ulaşarak metreküpte 146 mikrograma 
ulaşmıştı. Avrupa Birliği’ndeki (AB) kentlerde kirlilik 
metreküpte 80 mikrograma ulaştığında hava kirliliği 
alarmı veriliyor. AB’de hava kirliliği konusunda halkın 
bilgilendirilmesi için belirlenen seviye ise metreküpte 50 
mikrogram.

http://petroturk.com

Fransa’da Dizel ve Benzinli Motorlu Araçlar 
Kaldırılacak
Fransa Devlet ve Ekoloji Bakanı Nicolas Hulot, dizel ve benzinli motorlu araçların 
satışlarını 2040 yılına kadar kaldıracaklarını duyurdu.



Çin’in Datong şehrinde 50 MW gücünde panda şeklinde güneş enerjisi santrali 
kurularak elektrik üretmeye başladı. 

Çin’de Panda Biçiminde GES Büyük İlgi 
Topladı
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Eski adı “United Photovoltaics” olan, “Panda Green 
Energy” şirketi, 50 megawatt güneş enerjisi santralinin 
kurulumu, Çin’in kuzey batısında gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir Kalkınma Konusundaki 
Bilinçlendirmeye Yönelik Çabaların Bir Parçası

Yukarıdan bakıldığında, bir panda gibi şekillendirilmiş olan 
proje, şirketin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile 
yaptığı işbirliği anlaşması çerçevesinde gerçekleştirdiği ilk 
kurulum oldu. Panda Green Energy’nin en büyük hissedarı 
China Merchants New Energy Group, Çin’de gençler arasında 
sürdürülebilir kalkınma konusundaki bilinçlendirmeye 
yönelik çabaların bir parçası olarak, geçen Eylül ayında 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile panda biçimli 
fotovoltaik projeleri yapmak üzere bir anlaşma imzaladı.

Geçen Şubat ayında, Panda Green Energy’nin sahip olduğu 
Datong Panda Fotovoltaik- Sichuan Zhonghaichuanglian 
Elektrik Mühendisliği ve Shanxi Silu Elektrik Mühendisliği’ni 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın birleşmesi 
kapsamındaki ilk proje için Elektronik Güç Kontrolü 
hizmetlerini sunmak üzere işe aldığını açıkladı. Hong Kong 

‘‘

‘‘

 Santralin 
1.056 milyon ton 

kömür kullanımın 
önleyerek, karbon 

emisyonunu 2.74 
milyon tona kadar 

azaltması bekleniyor.

borsasına yapılan açıklamaya göre, Shanxi eyaleti, 
Datong ilindeki kurulum için yapılan Elektronik Güç 
Kontrolü anlaşması, yaklaşık 369 milyon yuan yani 54.4 
milyon dolar olarak değerlendirildi.

Proje kapsamına, okul çocuklarına güneş enerjisinin 
faydalarını öğretmek için kurulacak bir gençlik etkinlik 
merkezi de dahil edildi. Dizinin oluşturduğu elektriğin 
yılda yaklaşık 60.000 ton karbondioksit emisyonunun 
azaltılmasına katkıda bulunması bekleniyor.

Gelecekte Panda Green Energy, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı ile imzalanan anlaşma uyarınca 
panda biçimli başka fotovoltaik santraller kurmayı 
planlıyor. Bu projelerden bazıları, Çin Devlet Başkanı Xi 
Jinping’in “Bir Kuşak Bir Yol” ekonomik kalkınma 
stratejisi kapsamında Çin’in dışında da inşa edilebilir.

Panda Green Energy, geçtiğimiz Ocak ayında, İngiltere’de 
6 açıklanmayan bölgede, 82.4 Megawatt işletimli güneş 
kapasitesi satın alarak, denizaşırı proje yatırımlarında ilk 
adımını attı.

http://petroturk.com
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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


