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EWE Turkey Holding’de Üst Düzey Atamalar

Holding’in Satıştan Sorumlu Genel 
Müdürlük pozisyonuna (Chief Sales 

Officer/CSO) hali hazırda EWE 
Enerji Genel Müdürü olan Özkan 
Akyıldız atanırken; EWE Turkey 

Holding yeni İnsan Kaynakları 
Direktörü de Banu Saraçlar oldu.

Bu yıl Türkiye’de 10. yılını kutlayan EWE Turkey Holding, yeni üst düzey atamalarla 
kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. 

Almanya’nın güçlü enerji şirketlerinden EWE AG’nin 
yüzde yüz iştiraki olarak bu yıl Türkiye’de 10. yılını 
kutlayan EWE Turkey Holding, yeni CSO’sunu ve 
İnsan Kaynakları Direktörü’nü belirledi. Holding’in 
yeni CSO’su iştirak şirketlerinden EWE Enerji’nin 
Genel Müdürü Özkan Akyıldız olurken; yeni İnsan 
Kaynakları Direktörü de Banu Saraçlar oldu. 

EWE Turkey Holding’e Bilgi 
Teknolojileri ve Enerji Sektöründe 
Deneyimli CSO!

CSO’luk görevine ilave olarak EWE Enerji Genel 
Müdürlüğü görevini de sürdürecek olan Özkan Akyıldız, 
CSO olarak; EWE Turkey Holding’in iştiraklerinden 
EWE Enerji’nin elektrik perakende, Enervis’in enerji 
verimliliği ve Millenicom’un telekomünikasyon 
faaliyetlerinden sorumlu olacak. Akyıldız, aynı zamanda 
EWE’nin müşteri odaklılık vizyonu kapsamında 
Türkiye’deki marka konumlandırması, enerji ve 
telekomünikasyon hizmetlerinin yakınsamasından 
sorumlu olacak ve pazarlama stratejilerine yön 
verecektir. Eğitim hayatını Almanya’da tamamlayan 
ve Bremen Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu 
olan Akyıldız; bilgi teknolojileri ve enerji sektörlerinde 
uzun yıllara dayanan deneyimiyle dikkat çekiyor. 
Kariyerine Almanya’da T-System’de BT Danışmanı 

olarak başlayan Akyıldız, sırasıyla BTC AG’de Danışman ve 
Proje Yöneticisi, ardından CEO Danışmanı ve Türkiye 
Sorumlusu olarak çalıştı. 2009 yılında Türkiye’ye gelen 
Akyıldız, BTC Türkiye’de Genel Müdür Yardımcısı olarak 
görev aldı. EWE Enerji Operasyon ve Satış Direktörlüğü 
pozisyonuna Haziran 2013 tarihinde atanan Akyıldız, Haziran 
2016 tarihinden itibaren EWE Enerji Genel Müdürlüğü pozisyonu 
başarıyla yürütmektedir. Akyıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır.

İnsan Kaynakları Alanında Tecrübeli Bir İsim

İnsan Kaynakları alanında deneyimli bir isim olan Banu 
Saraçlar, 11 Eylül tarihinden itibaren Türkiye’de büyüme 
hedefi ile uzun vadeli ve kalıcı bir oyuncu olarak 
piyasada yer almayı hedefleyen EWE Turkey Holding’in 
İnsan Kaynakları Departmanı’nı yönetecek.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık 
ve Rehberlik Bölümü’nde tamamlayan Banu Saraçlar, 
Yüksek Lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi İnsan 
Kaynakları Yönetimi dalında tamamladı. Eğitiminin ardından 
profesyonel kariyerine Eczacıbaşı Securities’de başlayan 
Saraçlar, Benkar ve Altınyıldız’da İnsan Kaynakları Müdürü 
olarak görev aldı. 2004 yılında Turkcell Grubu’na İK, BT, 
Lojistik ve Satın Alma fonksiyonlarından sorumlu İş 
Destek Müdürü olarak katılan Saraçlar, 2005 yılında 
İnsan Kaynakları Müdürü olarak atanmasının ardından 
2009 yılında üst yönetim ekibine dahil oldu. Son olarak 
Türk Telekom grup şirketlerinde çeşitli görevler üstlenen 
Banu Saraçlar, 11 Eylül 2017’de EWE Turkey Holding 
İnsan Kaynakları Direktörü olarak görevine başladı. 
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Türkiye’de enerji verimliliği alanında projeler geliştiren Enervis, Bursa’nın köklü futbol 
takımlarından Zaferspor’un ana Sponsoru oldu. Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) başarılı 
takımlarından Zaferspor, yeni sezonda Enervis’in desteğiyle mücadele edecek.

Enerji hizmetleri sektörünün öncü kuruluşlarından 
Enervis, gerçekleştirdiği enerji verimliliği ve yenilenebilir 
enerji projelerinin yanı sıra amatör spora da destek 
veriyor. 2017-2018 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’in 
başarılı takımlarından Zaferspor’u destekleme kararı 
alan Enervis, takımın ana Sponsoru olarak 
mücadelesine ortak olacak.

Zaferspor Enervis Desteğiyle Bursalı 
Gençleri Sporla Buluşturacak

1978-1979 sezonunda Bursa 2. Amatör liginde resmi 
müsabakalara başlayan Zaferspor, bölge gençliğinin 
bilinçlendirilmesi amacıyla sosyal projelere de imza 
atıyor. 2009 yılından beri Bölgesel Amatör Lig’de 
başarılı bir şekilde mücadele eden Zaferspor, Enervis’in 
desteğiyle yalnızca ligde elde edeceği başarıyı değil; 

Enervis’ten Zaferspora Sponsorluk Desteği!

sportif faaliyetler ve eğitimler ile bölge gençliğinin 
sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesine de katkı 
sağlamayı hedefliyor. 
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Güneş panelleri ve rüzgar türbini birlikte kullanılarak oluşturulan hibrit enerji 
sistemleri giderek yaygın hale geliyor. 

‘‘

‘‘

Hibrit enerji projelerinin sunduğu avantajlar bu iki 
yenilenebilir enerji kaynağından dört mevsim aynı 
düzeyde verim almayı hedefleyen bazı ülkeleri harekete 
geçirmiş durumda. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinden 
aynı anda faydalanmak ızgara bağlantısı iki jeneratör 
tarafından paylaşılabildiğinden büyük maliyet tasarrufu 
sağlıyor. Ayrıca bu iki enerji kaynağı günün ve yılın farklı 
zamanlarında yüksek enerji üreterek birbirleri için 
tamamlayıcı güç olabiliyorlar. Böylece sürekli ve daha 
güvenilir bir enerji kaynağı meydana getirilmiş oluyor.

Güneş enerjisi yalnızca gün içerisinde verim sağlarken, 
rüzgar enerjisi kaynakları gece boyunca daha fazla 
enerji üretme eğilimindedir. Dolayısıyla hibrit enerji 

Hindistan ve Avustralya’da Hibrit Enerji 
Projeleri Yaygınlaşıyor

sistemlerinde sürekli bir enerji üretimi söz konusu. 
Ayrıca rüzgar enerjisinin kışın, güneş enerjisi çiftliğinin 
ise yaz aylarında daha fazla elektrik üretme potansiyeli 
var. Bu nedenle kombine bir güneş ve rüzgar enerjisi 
sistemi, bu yenilenebilir enerji kaynaklarından dört 
mevsim dengeli bir şekilde istifade edilebilmesini sağlıyor.

Hindistan ve Avustralya gibi ülkeler, hibrit enerji sistemlerinin 

Hindistan ve 
Avustralya’da büyük 

ölçekli projeler için ilk 
adımlar atıldı.

sunduğu bu avantajları büyük ölçekli projelerle hayata 
geçirerek binlerce konuta elektrik sağlayabilecek kapasitede 
tesisler inşa etmeye başlıyor. Avustralya’nın ilk büyük 
ölçekli hibrit rüzgar-güneş enerjisi çiftliği başkent Canberra 
yakınlarında kurulacak. Avustralya Yenilenebilir Enerji Ajansı 
(Arena) projeye 9.9 milyon dolarlık hibe sağlamış durumda.

Projeyi kuracak ve işletecek olan Çinli şirketlerden biri olan 
Goldwind, güneş enerjisi çiftliğinin faaliyete geçeceği ilk 
yılında yaklaşık 3.000 konutun ihtiyacını karşılayabilecek 
şekilde 22.000 MWh elektrik üretebilecek kapasitede 
olacağını söyledi. 

Kaynak: http://enerjienstitusu.com
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Hindistan, çevre dostu ulaşım sağlamak amacıyla üst kısmı güneş panelleri ile kaplı 
trenini tanıttı.

Hindistan, çevre dostu ulaşım sağlamak amacıyla üst 
kısmı güneş panelleri ile kaplı trenini tanıttı. 
Önümüzdeki 6 aylık süreçte çevreci tren sayısının 24’e 
ulaşması hedefleniyor.

Hindistan Demiryolları, trenlerin karbon ayak izini 
azaltmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yeni bir 
projeye imza atıyor. Yeni proje kapsamında 
demiryollarında çalışan trenin üst kısmı güneş 
panelleriile kaplanarak, trenin iç ihtiyaç için duyduğu 
elektrik enerjisi bu paneller ile sağlanacak.

Yaklaşık 20 kWh Üretebilecek

1600 beygirlik trenin üst kısmında kurulu olan güneş 
panelleri, güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretecek. 
Üretilen enerji trenin aydınlatma, kapı çalıştırma, yolcu 

Güneş Enerjili Tren Hindistan'da Hizmete 
Girdi!

bilgilerini kontrol etme gibi işlemlerde kullanılacak. 
Ayrıca 120 Ah’lik batarya paketinde enerji depolanacak.

Tren üzerinde bulunan 300 W’lık 16 adet panel, günde 
yaklaşık 20 kWh enerji üretme kapasitesine sahip. 
Kullanılmayan enerjinin akü bankalarında depolanması, 
trenin elektrik sistemlerinin mazota ihtiyaç duymadan 
gece çalışabileceği anlamına geliyor. Bu şekilde çalışan 
6 adet tren, yılda 21000 tonluk mazot tasarrufu sağlayabilir.

İlk olma özelliğindeki bu projenin hızla ülke genelinde 
yaygınlaşması hedefleniyor. Önümüzdeki altı aylık 
süreçte güneş panelleri ile elektrik enerjisi üreten çevre 
dostu tren sayısı 24’e ulaşacak. Bu şekilde çalışan bir 
trenin, karbon ayak izini yılda 9 ton azaltacağı belirtiliyor.  

Kaynak: http://www.enerjimagazin.com
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Dünya’nın ilk akıllı cadde uygulaması Londra’da hayata geçiriliyor. Üzerinde 
yürüyenlerin adımlarını enerjiye dönüştürüyor.

İngiltere’de Bird Caddesi, piezoelektrik teknolojisi ile 
kaplandı. Böylelikle müşterilerin yürüyüşünden elektrik 
enerjisi üretilebiliyor ve aydınlatma için kullanılabiliyor.

Londra’da Bird Caddesi, kısa bir süre önce dünyanın ilk 
akıllı caddesi olma yolunda önemli bir dönüşüm geçirdi. 
Geleceğin High Street'ini sergilen proje, trafiksiz 
alışveriş ve yemek deneyimi ile kirliliği önleyen 
sürdürülebilir Teknolojiyi bir araya getiriyor

Şirketin V3 panelinin her biri üçgen şeklinde 
tasarlanmış ve 500 mm kenarlıklara sahip. Yaya akış 
metriklerini toplayan sistem, her adımı 5 W’lık güce 
dönüştürme kapasitesinde. Bird Caddesi'nde toplanan 
kinetik enerji elektriğe dönüştürülerek, sokak lambaları 

Dünya’nın İlk Akıllı Caddesi Adımları 
Enerjiye Dönüştürüyor

ve Bluetooth vericilerine güç sağlanacak. Ayrıca 
müşteriler, akıllı telefonları aracılığıyla kendi adımlarını 
izleyerek ne kadar elektrik ürettiklerini görebilecek. Yol 
boyu kuş sesleri onlara eşlik edecek.

Bird Caddesi gelecekteki moda, yaşam, perakende 
merkezleri için bir pilot proje olacak tasarlandı. İnsan 
trafiğinin fazla olduğu caddelerde, piezoelektrik 
teknolojisi ile aydınlatma, seslendirme gibi ihtiyaçlar 
sürdürülebilir bir şekilde karşılanabilir. shiftdelete'in 
haberine göre yenilikçi, akıllı caddelerde önümüzdeki 
birkaç yıl içinde adımlardan enerji üretilecek. 

Kaynak: http://www.enerjimagazin.com



Projelerinizi güvenli ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirmek için 
mühendislik, tedarik, montaj, yapım ve proje yönetimi uzmanlığı ile 
verimli, modern ve yüksek teknolojili tesisler kuruyoruz.

Anahtar teslim 
verimli tesis kurulumu 

Enervis Enerji Servis San. ve Tic. A.Ş.
Bağlarbaşı Mahallesi 1. Bakım Sokak 
No: 2  16160 Osmangazi Bursa

T 0224 800 28 50    F 0224 800 28 51   

info@enervis.com.tr  www.enervis.com.tr


