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EWE TÜRKİYE Grubu 2016 Faaliyet Raporu 
Yayınlandı

“Deneyimimiz ve Bilgimiz İnsan için” 
başlığıyla yayınlanan 2016 faaliyet 

raporunda EWE AG dahil olmak 
üzere EWE Turkey Holding ve bağlı 

5 güçlü iştirak şirketi ile ilgili 
finansal ve finansal olmayan 

değerlere aşağıdaki linkten 
ulaşabilirsiniz.

“Deneyimimiz ve Bilgimiz İnsan için” 

http://www.ewe.com.tr/CMSFiles/file/EWE_T%C3%BCrkiye_Grubu_2016_FR.pdf
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Almanya’nın güçlü enerji şirketlerinden biri olan EWE AG’nin 2007 yılından bu yana 
Türkiye pazarındaki faaliyetlerini yüzde 100 iştiraki olarak sürdüren EWE Turkey 
Holding’in yeni COO’su (Chief Operating Officer) Hasan Yasir Bora oldu. 

1 Ağustos 2017 tarihinde yeni görevine başlayan Hasan 
Yasir Bora, 7 yıldır grup şirketlerinden Kayserigaz’ın 
Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Türkiye’de 10 yıl boyunca operasyonel faaliyet 
portföyünü sürekli olarak genişleten EWE Turkey 
Holding,  enerji ve telekomünikasyon sektöründe 
hizmet veren grup şirketlerinin operasyonel 
faaliyetlerinin daha etkili bir şekilde sürdürülmesine 
destek olmak üzere üst yönetiminde atamalar 
gerçekleştirdi.  Bu kapsamda; EWE Turkey Holding’in 
Operasyondan Sorumlu Genel Müdürlüğü’ne (COO) 
Hasan Yasir Bora getirildi. Bora, 2010 yılından itibaren 
Genel Müdürlük görevini yürüttüğü Kayserigaz’da 2007 
yılında çalışmaya başlamıştı. 1 Ağustos tarihinde yeni 
görevine başlayan Bora, grup şirketleri Kayserigaz, 
Bursagaz ve Enervis’in teknik fonksiyonlarından merkezi 
olarak sorumlu olacak. 

Hasan Yasir Bora Kimdir?
1974 İstanbul doğumlu olan Hasan Yasir Bora, 1996 
yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
bölümünden mezun olduktan sonra Makine 
Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans ve ardından da 
MBA eğitimini tamamladı. Çalışma hayatına 1996 
yılında İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş.’de başlayan 
Bora, 2004 yılında Arsan Doğalgaz Dağıtım Şirketi’nde 
Proje Koordinatörü olarak devam etti. 2007’de  
Kayserigaz Doğalgaz Dağıtım Şirketi’nde Genel Müdür 
Yardımcısı olarak başlamış olduğu görevine, 2010 
yılından itibaren Kayserigaz Genel Müdürü olarak 
devam eden Bora, evli ve 2 çocuk babası.

EWE Turkey Holding’de Üst Düzey Atama!
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Hepimizin bildiği gibi sanayide birim ürün başına maliyetin en önemli kalemlerinden 
birini enerji maliyetleri oluşturmaktadır. 

‘‘

‘‘
Bu temel verileri de göz ardı etmeyerek uluslararası 
rekabetin üst düzeye çıktığı, Çin’in rekabet avantajının 
hemen her sektörde hissedildiği, hammadde maliyetlerinin 
önemli ölçüde dövize bağlı olduğu ülkemizde sanayimiz 
için enerji giderlerinin azaltılmasının ne kadar önemli 
olduğunu apaçık ortadadır.  

Devletin ilgili organları da bu gerçeğe kayıtsız 
kalmayarak, gerek 2012 yılında yayınlanan Enerji 
Verimliliği Strateji Planı (2011-2023), gerekse 2014 
yılında yayınlanan 10. Kalkınma Planı (2014-2018) ile 
enerji verimliliğine yönelik hedeflerini ortaya koymuştur. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Mart 
2015’de yayınlanan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 
(2015-2018)’nde ortaya konan üç ana başlıktan biri 
“Kaynakların etkin kullanıldığı, daha yeşil ve rekabetçi 
sanayi yapısına dönüşümün sağlanması”dır. Bu başlık 
altında 2023 yılı hedeflerimizden biri olan enerji 
verimliliğimizin %20 artırılması hedefine atıfta 
bulunularak sanayi işletmelerinin kaynaklarını verimli 
kullanması ve yeşil enerji kaynaklarından enerji üretimi 
konusunun önemine dikkat çekilmektedir. 

Sanayide Enerji Verimliliğinde OSB’lerin 
Önemi

Ülkemizde sanayi sektörünün planlı, etkin ve düzenli bir 
şekilde gelişmesinde Organize sanayi bölgeleri (OSB) 
önemli bir yere sahiptir. OSB’lerin kuruluş gayesi, 
sanayinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve 
geliştirilmesi amacıyla; gerekli idari, sosyal ve teknik 
altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, 
eğitim ve sağlık alanları ve teknoloji geliştirme bölgeleri 
ile donatılıp sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan 
mal ve hizmet üretim alanlarının oluşturulmasıdır. İlk 
OSB 1962 yılında Bursa’da kurulmuş olup, şu anda 
ülkemizde 282 OSB’de 43.000’den fazla sanayi kuruluşu 
faaliyet göstermektedir. OSB’lerin bünyesindeki sanayicilere 
sağladığı faydalar; ortak altyapı ve sosyal tesislerden 
faydalanılması, ortak enerji, su, doğalgaz, haberleşme, 
ulaşım, arıtma tesisi gibi altyapı hizmetlerinin, verilen 
düşük faizli, uzun vadeli krediler vasıtasıyla tamamlanması 
ile girdi maliyetlerinin daha ucuza temin edilebilmesi 
olarak belirtilebilir. Organize sanayi bölgeleri enerji 
tüketiminde de kayda değer bir paya sahiptir. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının OSB Bilgi Sitesinden 
alınan veriler analiz edildiğinde ülkemizdeki tüm OSB’lerin 
2014 yılı doğal gaz tüketimi yaklaşık 5,5 milyar m3 
olarak gerçekleşirken bu ülkemizin 2014 yılı toplam 

Ülkemizde son kullanıcı 
bazında tüketilen 

enerjide sanayinin payı 
%25 civarındadır. TÜİK 

verilerine göre, 2013 
yılında toplam elektrik 

tüketimimizin %47’si 
sanayide gerçekleşmiştir. 

doğal gaz tüketiminin %11’ine karşılık gelmektedir. 
OSB’lerin 2014 yılı toplam elektrik tüketimi ise yaklaşık 
53,6 TWh olarak gerçekleşirken bunun toplam elektrik 
tüketimimizdeki payı yaklaşık %21’dir. Bir başka deyişle 
toplam elektrik tüketimimizin %47’sinin gerçekleştiği 
sanayide OSB’ler toplam sanayi tüketiminin yaklaşık 
yarısını üstlenmektedir. Bu analiz OSB’lerin enerji 
maliyetlerindeki payını açıkça ortaya koymaktadır. 

OSB’ler her ne kadar serbest enerji tüketen sanayi 
işletmelerine göre daha uygun fiyattan enerji tedarik 
etse de üretimlerindeki enerji girdileri önemli düzeydedir. 
Dolayısıyla gerçekleştirilecek enerji verimliliği projeleri 
ile ciddi miktarda enerji tasarrufu sağlanabileceği 
açıktır.  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. 

Yapılan bu enerji verimliliği projeleri her ne kadar 
önemli ve somut sonuçlar ortaya koysa da, genele 
vurulduğunda maalesef buzdağının çok küçük bir parçasını 
göstermektedir. Ülkemizde sanayide enerji verimliliği 
farkındalığı henüz istenen seviyeye ulaşamamıştır. 
Yüksek enerji tüketimine sahip sanayi kuruluşlarımız 
vakit kaybetmeden enerji tüketim profillerini ortaya 
koyduktan sonra verimlilik artırıcı projeleri tespit ederek 
bunları uygulamaya koymalıdır. 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. Enerji 
verimliliği projeleri de kümelenme faaliyeti için oldukça 
uygundur. Nitekim Enervis’in Bursa ve Demirtaş 
Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirdiği enerji 

verimliliği projeleri de benzer felsefe ile OSB 
yönetimlerinin öncülüğünde hayata geçmiştir. 

Öte yandan OSB’lerde faaliyet gösteren işletmeler, 
birbirlerinin gerçekleştirdiği projeleri, iyi uygulama 
örnekleri olarak kendi tesislerinde de uygulamaya ilgi 
göstermektedir. İşletmelerin üst yönetimleri birbirleriyle 
iletişimde kalarak faydalı projelerde takip ve ortak 
hareket etme stratejisi izlemektedir. Ülkemizde enerji 
verimliliği etüt ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi 
konusunda üst yönetimlerin ayrı ayrı gündemine alması 
ve ihtiyaca yoğunlaşmasının zorluğu göz önüne 
alındığında, birbirleriyle etkileşim halinde olan işletmelerle 
küme projeleri yürütmek çok daha etkili olmaktadır.  

Enerji verimliliğinde 2023 hedeflerimize ulaşmak için 
artık seferberlik ilan etmemiz gerekliliği apaçık ortadayken, 
Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ve Enerji Bakanlığı’nın gerekli koordinasyonu sağlayıp 
OSB’ler ve OSB’ler bünyesinde faaliyet gösteren 
işletmelerin yönetimlerini teşvik edip yönlendirmesi 
büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin atacakları cesur 
adımlar ve ortaya koyacakları sağlam irade ile geniş 
kapsamlı enerji verimliliği projeleri gerçekleştirilerek 
kayda değer enerji tasarrufları elde edecekleri açıktır. 
Bunun için yalnızca ajandalarında üretim, ihracat, 
yatırım, ciro gibi ana başlıkların yanı sıra enerji 
verimliliği ya da birim üretim başına tüketilen enerji 
maliyeti (enerji yoğunluğu) eklenmelidir.  

Kaynaklar

1.) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi 

https://osbbs.sanayi.gov.tr/default.aspx

2.) Türkiye Sanayi Strateji Belgesi (2015-2018), Kalkınmada 

Anahtar Dergisi, Ağustos 2015, Sayı:320

3.) Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgesi Uygulamaları ve 

Mevcut Durum, Kalkınmada Anahtar Dergisi, Temmuz 2012, 

Sayı: 283
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Mersin Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Seyfettin Atar, çatılara kurulacak sistemin 
7,5 yılda maliyetini amorti edeceğini ve 23 yıl bedava elektrik üreteceğini söyledi.

‘‘

‘‘
Binalara kurulacak güneş enerjisi sistemine 10 kilovata 
kadar ruhsatsız izin verildiğini belirten Atar, bu sayede 
apartmanların kendi enerjilerini üretme şansına sahip 
olabileceğini söyledi. Akdeniz’de yılın 365 gününün 300 
gününde maksimum güneşe sahip olunduğunu 
kaydeden Atar, fotovoltaik panellerin elektrik üretimini 
gün ışığı olduğunda yaptığını göz önünde bulundurunca 
üretken sürenin 350 güne çıktığını kaydetti.

Binalara Kurulan Güneş Enerjisi Sistemleri 
7,5 Yılda Maliyetini Amorti Ediyor

Atar, “Mersin’de güneşleme ortalama 7 saat oluyor. Biz 
binalarımıza 5 kilovatlık bir sistemi kurabiliyoruz. Bu 
sistemin maliyeti ise 41 bin TL. Her yıl yaklaşık 12 bin 
250 saat enerji elde etmiş oluyoruz. Yıllık 5 bin 512 TL 
gelir elde etmiş olacağız” dedi. Toplam 41 bin TL’lik 
sistemin yılda 5 bin 512 TL kazanç sağlayarak 7,5 yılda 
kendini amorti ettiğini dile getiren Seyfettin Atar, “Bu 
sistemin en az 30 yıl ömrü var. Hal böyle olunca 
yaklaşık 23 yıl bedava elektrik üretecek bu sistem. Bu 
sistemin yanına akü grupları koyarsanız enerjinizi 
depolayıp kesinti durumunda elektriksiz kalmazsınız. 
Apartman ve sitelerde kurulması halinde sağlanacak 
tasarruf ile aidatlar bile karşılanabilir” diye konuştu.

Kaynak: http://enerjienstitusu.com

Mersin Elektrik 
Mühendisleri Odası 

Başkanı Seyfettin Atar, 
Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın çatı tipi 
güneş santralleri (GES) 

için yapı ruhsat koşulunu 
kaldırması ile birlikte, 

çatılara kurulacak 
sistemin 7,5 yılda 
maliyetini amorti 

edeceğini ve 23 yıl bedava 
elektrik üreteceğini 

söyledi.
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Tamamı Türk mühendislerden oluşan bir projede İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ndeki (İYTE) İzmir 
Teknoparkı’nda çalışmalarını devam ettiren ekip 
güneşten enerji elde etmektense endüstriyel ısı elde eden 
santraller inşa ederek sektördeki açığı kapatabileceklerini 
düşündükleri bir tasarım ile tüm dünyanın ilgisini çekmiş 
durumda. Daha öncede güneş enerjisine yönelik 
teknolojiler geliştirmekte olan bir firmada çalışan Şener 
Bilgin tarafından hayata geçirilen proje kömür ve 
doğalgaza alternatif bir enerji kaynağı sağlıyor. Hem 
ısıtmada hem de soğutmada yararlanılabilecek bu sistem 
lunaparklarda yer alan atlıkarıncaların çalışma sistemine 
oldukça benzer. Hem yatay hem de dikey olarak hareket 
eden otomatik panelli sistem güneş ışınlarının her zaman 
90 derece açı ile vurmasını sağlıyor. Güneşin 
hareketlerini otomatik olarak izleyen bu paneller 
sayesinde enerjiden verim diğer santrallere oranla çok 
daha fazla alınabiliyor.

Güneşten Endüstriyel Isı Üretimi Hedefiyle 
%37 Daha Verimli Sistem Geliştirildi
İzmir’de güneşten endüstriyel ısı üretimi hedefi ile proje yürütmekte olan bir ekip, 
oluşturdukları tasarım ile mevcut modellere oranla yüzde 37 daha verimli bir solar 
termal sistem geliştirdi.

Uluslararası yatırımcıların desteği ile hayata geçirilen 
projede yenilenebilir enerji alanında oldukça büyük bir 
üne sahip olan CIEMAT enstitüsü tarafından verim 
ölçümleri gerçekleştirildi. Standart güneş enerjisi 
panellerine oranla yüzde 37 daha verimli olduğu 
belirtilen LucidaSolar adı verilen bu sistemin ilk 
kurulumu ise İzmir Teknoparkı içerisindeki İnovasyon 
Merkezi binasının çatısına kuruldu. Binanın tüm ısıtma 
ve soğutma sisteminde kullanılacak olan paneller yurt 
dışından da talep görüyor.

2017 yıl sonuna kadar Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Kuveyt, Ürdün, Moğolistan ve İspanya’ya LucidaSolar 
panel kurulumu için talepler alınmış. Firma önümüzdeki 
günlerde Arap ülkelerinde soğutma için bu sistemin 
kullanılması amacı ile Pazar çalışmalarını başlatacak.

Kaynak: http://enerjienstitusu.com
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Karbon Bildirim Projesi Direktörü Pedro Faria, geleneksel olarak 
sera gazı salımı verilerinin ülke bazında toplandığını, yeni 
raporunsa şirketlerin küresel ısınmadaki rolüne odaklandığını 
ifade ediyor.

Raporda dünyanın en büyük enerji şirketleri ExxonMobil, Shell, 
BP, Chevron ve Saudi Aramco, en çok karbon emisyonu üreten 
şirketler olarak listeleniyor.

1988 - 2017 arasındaki sera gazı salınımının aynı şekilde 
devam etmesi durumunda, 21. yüzyılın sonunda ortalama 
sıcaklıkların 4 santigrat derece daha yüksek hale geleceği 
uyarısı da raporda yer alıyor.

Karbon Bildirim Projesi Direktörü Faria, şirketlerin kısa vadede 
kâr etme güdüsüyle hareket etmek zorunda olmalarının karbon 
emisyonlarında acil düşüş ihtiyacıyla ciddi biçimde çeliştiğini 
vurguluyor.

Faria, açıkladıkları raporla birlikte şirketleri karbon emisyonları 
konusunda daha şeffaf olmaya zorlamayı amaçladıklarını da 
belirtiyor.

Kaynak: http://enerjienstitusu.com

Karbon Gazı Salımının Yüzde 71’i Sadece 
100 Şirket Tarafından Yapılıyor

BBC Türkçe’nin 
haberine göre 

Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Panel’inin 
kurulduğu 1988 yılını 

baz alan raporda, sera 
gazı salınımının 

yarısından fazlasının 25 
şirket tarafından 

gerçekleştirildiği de 
vurgulanıyor.

Sivil toplum kuruluşu Karbon Bildirim Projesi tarafından hazırlanan Carbon Majors 
Report’a göre, 1988 yılından bu yana dünyada gerçekleşen karbon gazı salınımının 
yüzde 71’i sadece 100 şirket tarafından gerçekleştirildi.

‘‘

‘‘
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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


