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INGAS, 7. Uluslararası Doğal Gaz Kongre & 
Fuarı

Sektörün Türkiye’deki 
en büyük kongre ve fuarı 

olma özelliğini taşıyan, 
“7. Uluslararası Doğal Gaz 

Kongre ve Fuarı” 
(INGAS 2017) 

2 - 3 Kasım 2017 tarihleri 
arasında, Haliç Kongre 

Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek.

Doğal Gaz Sektörünün Kalbi İstanbul’da Atacak

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
birçok kurum ve kuruluşun destekleriyle gerçekleşecek 
olan INGAS 2017, doğal gaz piyasasının geliştirilmesi, 
doğalgazın sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve 
Türkiye’nin orta ve uzun vadede bir doğal gaz ticaret 
merkezi konumuna gelmesine ilişkin yeni 
projeksiyonların değerlendirilmesi açısından, sektörün 
tüm dinamiklerini uluslararası platformda bir araya 
getirme fırsatı sunacak.

Türkiye’de faaliyetlerini 10 yıldır güçlü bir şekilde 
sürdüren EWE Turkey Holding’in CEO’su Dr. Frank 
Quante; 2 Kasım 2017 / 13:30-14:40 saatleri 
arasında “Doğal gaz sektöründe risk ve fırsat 
yönetimi” panelinde yer alacak.
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Her geçen gün hizmet 
yelpazesini büyüten Enervis, 

Bursa’nın otomotiv 
sektöründe presli sac parça 

imalatı alanında faaliyet 
gösteren bir firmanın yeni 

fabrikasını kuruyor. 

Enerji hizmetleri sektöründe öncü şirket konumunda olan Enervis; çevreci, verimli ve 
teknolojik çözümleri ile enerji verimliliği uygulamalarına ağırlık vererek “yeşil sanayi” 
konseptine uygun sürdürülebilir tesisler tasarlıyor. 

‘‘

‘‘

Mühendislik, tedarik, montaj, yapım ve proje yönetimi 
uzmanlığı ile anahtar teslim iş modeli ile kurulumu 
gerçekleştirilecektir.

Tüm verimlilik kriterleri dikkate alınarak inşa edilen 
fabrikanın mekanik tesisat tasarımında, pompa elektrik 
motorları İE5 verimlilik sınıfında seçilmiştir. Sürekli 
soğutma ihtiyacı olan prosesler için FREE COOLING 
özellikli Hava Soğutmalı Chiller kullanılmıştır. Yapılan 
borulama işlerinde de minimum basınç kaybı 
düşünülerek Shop Drawing çalışmaları sahada yapılarak 
uygulama işleri başarıyla tamamlanmıştır.

Enervis’ten Enerji Verimli Tesisler
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Enervis, Bursa’nın önemli bir tekstil firmasna yıllık yaklaşık 50.000 ton buhar ihtiyacının 
karşılanması için Enervay modeli ile anahtar teslim Dolaşımlı Tip Akışkan Yataklı Kazan 
kurulumu gerçekleştirildi.

‘‘

‘‘

Bu sayede işletme enerji maliyetlerinde yılda yaklaşık 
1.500.000 TL düşüş olması beklenmektedir. Söz konusu 
sistemin kurulumunda kullanılan ESP (Elektro Statik 
Filtre) sayesinde, yapılan baca ölçümleri neticesinde 
CO (Karbonmonokst) ve SO (Kükürtoksit) değerlerinin 
izin verilen değerlerin çok altında olduğu, bu sayede 
Bursa İli içerisinde yaşanan hava kirliliğinin azaltılması 
yönünde çok önemli bir katkı sağladığı tespit edilmiştir.  

Bu çalışma Bursa'da bir ilk olup uygulamanın yoğun 
buhar kullanımına sahip özellikle tekstil ve gıda 
sanayinde kurulması çalışmalarına da örnek teşkil 
etmektedir. 

Tekstil Firması Enerji Tasarrufu ile Yılda 
1,5 Milyon TL Kazanacak

Uygulama sonrası 
yapılan ölçümler 

neticesinde buhar 
maliyetlerinde yaklaşık 

% 50’den daha fazla 
tasarruf sağlandığı 

gözlemlenmiştir. 
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Geleneksel olarak her yıl EWE AG tarafından organize edilen ve EWE Grup çalışanlarının 
oluşturduğu takımların katıldığı EWE Cup yine kıyasıya mücadele içinde geçti. 

Almanya Oldenburg’da düzenlenen Turnuvaya EWE 
AG’ye bağlı Almanya lokasyonlu şirketlerin yanı sıra 
turnuvaya Polonya ve Türkiye’deki şirketlerden de 
takımlar katıldı. EWE Türkiye Grubu turnuvaya 2 
takım ile katıldı. 1. Takım; EWE Turkey Holding, 
Kayserigaz ve Millenicom çalışanlarından 2. Takım ise 
Bursagaz ve Enervis çalışanlarından oluşturuldu. 
Toplam 23 takımın katıldığı turnuva Günün sonunda 
turnuvanın şampiyonu EWE TRADING oldu. 

EWE CUP 2017
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Güvenilir elektrik ve doğal gaz tedarik firması EWE Enerji, İzmir Kemalpaşa Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki (KOSBİ) MOPAK Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin doğal gaz 
dönüşümünü tamamladı.

Aralarında EWE Enerji Genel Müdürü Özkan Akyıldız, 
KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk ve Kemalpaşa 
Belediye Başkanı Arif Uğurlu’nun da bulunduğu 
protokol, kurdele kesiminin ardından MOPAK Teknik ve 
Endüstri Meslek Lisesi’nin doğal gaz dönemini başlattı.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden EWE Enerji, iş 
sağlığı ve güvenliği yönetmelikler uyarınca doğal gaz 
tesisatı yapılması gereken MOPAK Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi’nin doğal gaz dönüşümünü tamamladı. 
EWE Enerji’nin eğitime katkı sağlamak adına hayata 
geçirdiği sosyal sorumluluk projeler kapsamında, 
Kemalpaşa Organze Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (KOSBİ) 
işbirliği ile tamamladığı proje le MOPAK Teknik Lisesi, 
temiz ve güvenli yakıt doğal gaza kavuştu. Dönüşüm 
öncesi İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) yönetmeliklerine 
göre güvensiz olduğu gerekçesiyle kapatılan laboratuvarlar 
doğal gazla birlikte daha güvenli bir ortama sahip olarak 
yenden kullanıma açılırken, lisenin laboratuvarına, 
yemekhanesine ve kantinine EWE Enerji’nin adı verildi. 
10 kişilik teknik ekibin emekler sonucunda 60 günde 
tamamlanan doğal gaz dönüşüm projesi sayesinde, 
MOPAK Teknik Lisesi’nin laboratuvarlarında kullanılan 
analiz ve deney araç gereçler yenilendi ve doğal gaz le 
çalışabilmesi için dönüşümler gerçekleştirildi. Ayrıca proje 
kapsamında okulun kantin ve yemekhanesinin de doğal 
gaz dönüşümü tamamlandı. Eğitime destek her zaman 

EWE Enerji ve Kemalpaşa Organize Sanayi 
Bölgesi’nden Eğitime Büyük Destek

öncelikli İzmir Kemalpaşa Organze Sanayi Bölgesi 
içerisinde yer alan ve sanayi kuruluşlarına nitelikli teknik 
eleman yetiştiren MOPAK Endüstri Meslek Lisesi’nin 
güvenli yakıt doğal gaz dönem, Kemalpaşa Belediye 
Başkanı Arif Uğurlu, EWE Enerji Genel Müdürü Özkan 
Akyıldız, KESİAD Başkanı Zeki Yöndem ve KOSBİ Yönetim 
Kurulu Başkanı Kamil Porsuk’un katılımıyla gerçekleşen 
açılışla başladı. Açılışta bir konuşma yaparak hayata 
geçirdikleri sosyal sorumluluk projeler arasında eğitimin 
her zaman öncelikli ve ayrıcalıklı olduğunu söyleyen 
EWE Enerji Genel Müdürü Özkan Akyıldız, öğrencilerin 
inovasyon yapacağı alanlar açmanın da büyük önem 
taşıdığını belirtti. Akyıldız; “EWE Turkey Holding’in yüzde 
yüz iştirak olan EWE Enerji olarak 2009 yılından bu yana 
doğal gaz toptan satış ve 2012’den beri elektrik satış alanında 
gururla hizmet veriyoruz. Eğer Türkiye’nin büyümesini, 
gelişmesin sürdürülebilir kılmak istiyorsak, yatırım yapmaya 
çocuklarımızdan, öğrencilerimizden başlamamız gerekiyor. 

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu da eğitime 
katkılarından dolayı sanayicilere ve EWE Enerji’ye teşekkür 
ederek konuşmasının ardından Özkan Akyıldız ve Kamil 
Porsuk’a plaketlerini takdim etti. Sanayi kuruluşlarına 
nitelikli teknik eleman yetiştiren MOPAK Lisesinin kapsamlı 
laboratuvarları doğal gaz devrinin tamamlanmasıyla 
yenden açılırken, desteği ve katkısı nedeniyle EWE Enerji’nin 
adı da lisenin yemekhanesi ve kantininde yaşatılacak.
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Gelişen ve küreselleşen dünyada hayatı büyük ölçüde kolaylaştıran motorlu taşıtların 
yerini elektrikli araçlar alıyor.

Çevreye olan etkilerinin yanı sıra ulaşım maliyetlerinin 
de azaltılması için ilk kez 1997 yılında Japonya’da 
üretilmeye başlanan elektrikli araçlar son yılların 
gözdesi haline geldi.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın “Küresel Elektrikli Araç 
Rapor”undaki bilgilere göre; araç sayılarındaki artışın bir 
diğer önemli sebebi de hükümetlerin çevreyi korumaya 
yönelik politikaları ve kullanıldığında enerji 
verimliliğindeki artış olduğu belirtildi. Geçen yıla göre 
yüzde 60 artarak 2 milyona yaklaşan araç sayısını 2.3 
milyonla araç şarj istasyonu takip etti. Avrupa’da ise 
geçtiğimiz yıl elektrikli araç sayısı 2,9 artış göstermiştir. 

Dünyada Elektrikli Araç Sayısı 
2 Milyona Ulaştı

Dünyada elektrikli araç kullanımını en çok tercih eden 
ülkeler sırasıyla Çin, ABD ve Norveç olurken; Avrupa’da 
ise elektrikli araçları en çok tercih eden ülkeler İspanya, 
Almanya ve Birleşik Krallık oldu. Yeni nesil araç projeleri 
olan elektrikli araçlar Türkiye’de de “yerli damgasıyla” 
üretime başladı. Elektrikli araçlar; Konya, Eskişehir, İzmir 
ve Elazığ’da toplu taşıma aracı olarak hizmet verirken, 
Türkiye’de bu araçların kullanımının artması öngörülüyor.

Kaynak: http://enerjienstitusu.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


