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Türkiye’de Enerji Verimliliği Projesi 
Kapanış Toplantısı
7 Aralık 2017, Perşembe

85 yılı aşkın deneyime sahip Alman enerji şirketi EWE 
AG’nin çatısı altında konumlanan EWE Turkey Holding’in 
grup şirketi Enervis tarafından yürütülen ve Federal 
Alman Çevre Bakanlığı’nın hibe desteği programıyla 
gerçekleştirilen Türkiye’de Enerji Verimliliği Projesi’nin 
kapanış toplantısı 7 Aralık 2017 tarihinde EWE Bursagaz 
Genel Müdürlük Binasında gerçekleştirilecektir. 

EWE AG’nin enerji verimliliği ve yönetimi konularında 
sahip olduğu know-how ve tecrübeninde Türkiye’ye 
aktarılmasının hedeflendiği projeye Bursa ve Gebze’den 
farklı sektörlerden 20 sanayi kuruluşu katılmıştır.  

Projede elde edilen çıktıları ve Alman enerji yönetimi 
metodolojisini tüm sanayicilerimiz ile paylaşmayı arzu 
ediyoruz. Toplantıda proje dahilindeki firmalar enerji 
verimliliği alanındaki çalışmalarını anlatacak, proje 
sonuçları paylaşılacak ayrıca enerji verimliliği 
sektöründeki son gelişmeler paylaşılacaktır. 

Siz değerli iş ortaklarımızın 
katılımı bizleri 
onurlandıracaktır.

*Katılım bildirimi önemle rica olunur. 
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nin bir iştiraki 

olan İGDAŞ'ın Türkiye'nin 
"enerjide merkez ülke" 

stratejisi doğrultusunda en 
önemli organizasyonu olan 
INGAS 2017, 2-3 Kasım'da 

dünyanın önde gelen sektör 
temsilcilerini İstanbul'da bir 

araya getirerek sektörün 
geleceğine ışık tuttu. 

INGAS 2017 2-3 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşti.

‘‘

‘‘
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan 
İGDAŞ'ın Türkiye'nin "enerjide merkez ülke" stratejisi 
doğrultusunda en önemli organizasyonu olan INGAS 
2017, 2-3 Kasım'da dünyanın önde gelen sektör 
temsilcilerini İstanbul'da bir araya getirerek sektörün 
geleceğine ışık tuttu. Bu yıl "Doğal Gazın Geleceğine 
Köprü" ana temasıyla gerçekleştirilen INGAS 2017, 
dünyanın önde gelen 20 ülkesinden yabancı temsilcileri 
İstanbul'da buluşturdu. INGAS 2017 ile ilgili konuşan 
İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik, enerji sektörünün 
ülke ekonomisi için çok değerli olduğunu vurgulayarak, 
"Hükümetimizin enerji sektörünün gelişimine gösterdiği 
hassasiyet ve desteği çok değerli buluyorum. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığımız’ın eş zamanlı yürüttüğü 
birçok projeyle vücut bulan "enerjide merkez ülke" 
stratejisine sektördeki her kurum ve kuruluşun sahip 

INGAS 2017 Doğal Gazın Geleceğine 
Köprü Kurdu

çıkması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu. Açılışını 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dr. Berat Albayrak'ın 
yaptığını konferansa ayrıca İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Vasip 
Şahin de katıldı. 

Konferansa Gümüş Sponsor olarak katılan EWE Turkey 
Holding'in CEO’su Dr. Frank Quante "Doğal Gaz 
Sektöründe Risk ve Fırsat Yönetimi" başlıklı oturumun 
açılış konuşmacısı oldu. Bay Quante doğal gaz dağıtım 
sektörünün geçmişten bugüne geldiği noktadan ve 
zorluklarından bahsederek "Yabancı yatırımcı olarak 
Türkiye enerji piyasasına güveniyoruz. Türkiye enerji 
piyasasına girdiğimiz günden beri tam 10 yıldır bu 
inançla yatırımlarımızı yapmaya devam ettik." dedi. 
Ayrıca Bay Quante piyasa düzenleyici kurumlardan da 
bu bağlamda sektörün teşvik edilmesi için destek istedi. 
Özel sektördeki gaz ithalatçılarının ve toptancılarının şu 
anda çok kritik bir durumda olduğuna işaret eden 
Quante, hükümet yetkililerinin bu duruma hızla 
müdahale etmesi gerektiğini aksi takdirde özel pazarın 
varlığının önemli bir tehdit altında olduğunu açıkça 
ifade etti. EWE Türkiye Grubu standı konferans 
boyunca birçok katılımcıyı ağırlama fırsatı buldu.



4 ENERVİS’TEN HABERLER

Türkiye Enerji Zirvesi’nin sekizincisi bu yıl 10 - 11 Ekim 2017 tarihleri arasında 
Antalya’da düzenlendi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın da 
katıldığı Zirve’de enerji piyasalarında yaşanan dönüşüm 
sürecinin Türkiye ve global enerji piyasalarına etkileri, 
gelecek trendleri, Türkiye enerji piyasalarının bu 
süreçteki beklenti ve gereksinimleri, enerji sektöründe 
her geçen gün giderek artan dijitalleşmenin sektörde 
yarattığı değişimler, enerji finansman koşullarındaki 
değişim, yenilenebilir enerji dönüşümü ile Türkiye’yi 
yakından ilgilendiren Orta Doğu bölgesinde enerji 
jeopolitiği tüm boyutları ile tartışıldı.

EWE Türkiye Grubu’ndan 22 katılımcının olduğu 
Zirve’de EWE Turkey Holding COO’su Hasan Yasir Bora 
da panelistler arasındaydı. İlk gün “Doğal Gaz 
Piyasaları” oturumuna katılan Bora “EWE Türkiye olarak 

8. Enerji Zirvesi

Bursagaz-Kayserigaz doğal gaz dağıtım şirketlerimizle 
birlikte yürüttüğümüz “Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe 
Hizmet Kalitesi” projemizi 2016 yılı içerisinde 
gerçekleştirdik. Projede gelişmiş Avrupa ülkelerindeki 
doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerindeki hizmet 
kalitesi ve müşteri memnuniyeti uygulamalarını 
inceleyerek Türkiye için örnek bir model oluşturmaya 
çalıştık. Avrupa’da uygulanan kalite parametrelerine 
baktığımızda Türkiye’de hâlihazırda birçok uygulamanın 
teşvik almadan dağıtım şirketleri tarafından yerine 
getirildiğini görmekteyiz.’’ şeklinde konuştu. EWE 
Türkiye Grubu’nun “Elektrik Piyasaları” oturumunun 
sponsoru olduğu etkinlik, sektörle ilişkilerin 
güçlendirilmesi açısında da önemliydi.
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Kampanyaya 
EWE Turkey Holding ve 

iştirak şirketleri; Bursagaz, 
Kayserigaz, EWE Enerji, 

Enervis ve Millenicom 
çalışanları yoğun ilgi 

gösterdi. 

‘‘

‘‘

EWE Türkiye Grubu şirketlerinin sinerjisi ile Kayserigaz’ın önderliğinde oyuncak 
toplanma kampanyası düzenlendi.

Beklenilenden fazla oyuncak toplanması sonucu 
oyuncak gönderilecek okul sayısını ikiden beşe 
çıkaran Kayserigaz, önceki yıllarda doğal gaza 
kavuşturulan Develi ilçesinde ve 2017 yılında lisans 
alanına dâhil edilen, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerinde 
bulunan anaokullarına toplam 38 koli oyuncak 
götürdü. Yeşilhisar Zübeyde Hanım Anaokulu’na, 
Yahyalı Seydili İlkokulu ve Yahyalı Atatürk 
Ortaokulu’nun ana sınıflarına, Develi Yaşar 
Pusatlıoğlu Anaokulu ve Develi Nevzer Ercis 
Anaokulu’na götürülen oyuncak kutularını büyük bir 
merakla açan anaokul öğrencilerinin mutlulukları 
görülmeye değerdi. Anaokul yönetici ve öğretmenleri 
EWE Türkiye Grup şirketlerine bu duyarlı 
davranışlarından dolayı teşekkür ettiler.

EWE’nin Sinerjisi Çocukları Hayallerine 
Kavuşturdu
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Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil üreticisi ve 
enerji depolama şirketi Tesla, geçen yıl güneş enerjisi 
üzerine çalışmalar yapan SolarCity şirketini bünyesine 
katmış ve güneş enerjili kiremit ile güneşten elde ettiği 
enerjiyi depolayıp daha sonra binalara ulaştıran 
bataryaların yeni modellerini tanıtmıştı. Güneş enerjili 
çatının ücretinin, güneş panelli sıradan bir çatıdan daha 
az olabileceğini de duyurmuştu.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, Twitter da 
bir takipçisinin kendisine yönelttiği soru üzerine, 
Tesla’nın güneş enerjili çatı projesi için gelecek ay 

Çatılarda Güneş Enerjili Kiremitler 
Yerini Alacak
Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla, geçen 
yıl güneş enerjisi üzerine çalışmalar yapan SolarCity şirketini bünyesine katmış.

sipariş almaya başlayacağını ifade ederken, fiyat 
konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

Güneş enerjili çatının sıradan bir çatıya göre daha 
dayanıklı ve daha az maliyetli olduğunu duyuran 
Tesla’nın, söz konusu ürünün satış ve kaplama işini de 
bu yıl gerçekleştireceği ifade ediliyor. Kiremitlerin 
2017’nin ortasında üretilmesi planlanıyor.

Kaynak: http://www.enerjigundemi.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


