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Enervis ENIPE Enerji Verimli Sanayi ve 
Ürünler Fuarı’nda 

Enerji Verimli Sanayi ve 

Ürünler Fuarı ve Zirvesi 

ENIPE, 11-14 Ocak’ta Enerji 

Verimliliği Derneği (ENVER) 

tarafından, İstanbul Ticaret 

Odası (İTO), İstanbul Sanayi 

Odası (İSO), İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi ve 

Müstakil Sanayici ve İş 

Adamları Derneği (MÜSİAD)  

iş birliğiyle İstanbul Fuar 

Merkezi’nde düzenlendi.

‘‘

‘‘
Enerji kullanımında sanayi ve binalara yönelik enerji 
verimliliği çözümleri ve ürünlerin profesyonellerle ve 
son tüketici ile buluştuğu fuarda ENERVİS, Alman - Türk 
Ticaret ve Sanayi Odası AHK Türkiye Firma 
Pavilyonun’da ziyaretçilerini ağırladı.

“Enerjide Verimlilikten Tasarrufa 360” teması ile 
düzenlenen fuar, sanayide enerji verimliliği ile bireylerin 
günlük yaşamında zamandan ve tüm kaynaklardan 
tasarrufu için çalışan ürün, hizmet ve teknolojiler 
çevresinde verimlilik ve tasarruf terimlerini ortak 
paydada bir araya getirdi.

Ayrıca 12 Ocak Cuma günü düzenlenen Panelde Enervis 
“Türkiye’de Enerji Verimliliği - EnEffTurN (Energy 
Efficiency in Turkey Now)” Projesinin detaylarını 
katılımcılar ile paylaştı. 

Panelin ardından düzenlenen Alman - Türk Ticaret ve 
Sanayi Odası AHK Özel Oturumda, Enervis, Almanya ve 
Türkiye enerji verimliliği piyasası, mevcut durum ve 
öngörüleri hakkında paylaşımlarda bulundu. 
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Bursa’da faaliyet gösteren Kayra Catering, Bursa OSB’ de kurulacak olan yeni 
tesisinde, ısıtma soğutma grubu kurulumunda Enervis ile çalışmayı tercih etti.

Kayra Catering’in Tercihi Enervis

Kayra yatırım maliyetlerini optimumda tutarak 
1200 metrelik tesisin iklimlendirilmesinde enerji 
verimli çözümler sunan Enervis ile partnerlik 
anlaşması imzalayarak işletme maliyetlerinde 
tasarruf sağlamayı amaçlıyor.

‘‘

‘‘



4 ENERJİ GÜNDEMİ

2017 yılını enerjide rekor yatırım ve altyapı hamleleri 
ile kapatan Berat Albayrak yönetimindeki Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, 2018'e ilişkin yayımladığı mesajda, 
"Daha büyük hedefler için kolları sıvadık. 2018 yılında, 
2017'den daha çok çalışacağımıza söz veriyoruz" 
açıklamasında bulundu. Sosyal medyada yayımlanan 
videolu mesajda, ‘'Büyük Türkiye'’ hedefiyle yola 
çıkıldığına vurgu yapılarak, enerjide dışa bağımlılıktan 
kurtulma idealiyle hazırlanan Milli Enerji ve Maden 
Politikasıyla birlikte 2017'nin tarihi başarılar ve 
rekorlarla geride bırakıldığı ifade edildi.

Enerji Bakanlığı 2018 Vizyonunu Açıkladı
Enerji Bakanlığı: “Daha büyük hedefler için kolları sıvadık. 2018’de, 2017’den daha 
çok çalışacağımıza söz veriyoruz.”

Berat Albayrak 

yönetimindeki Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 

bu yılki vizyonunu açıkladı: 

“Daha büyük hedefler için 

kolları sıvadık. 

2018’de, 2017’den 

daha çok çalışacağımıza 

söz veriyoruz.

‘‘

‘‘

Yatırımda Rekor

Elektrik üretiminde devreye alınan ilave kurulu güçle 
birlikte yüzde 10'un üzerinde büyüme sağlandığına 
dikkat çekilirken, "Toplam 42 milyar lirayı aşan yatırım 
gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin rekoruna ulaştık. 
190 milyon metreküp olan ulusal şebekeye gaz sağlama 
kapasitesini 288 milyon metreküpe yükselttik. Barbaros 
Hayrettin gemimizle Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalar 
başladı. Oruç Reis gemimizle Karadeniz'de sismik 
araştırmaları sürdürdük. Ülkemize kazandırdığımız 
Türkiye'nin ilk sondaj gemisiyle 2017'yi gururla 
kapattık" denildi.

Kolları Sıvadık

101 ilçeye bin 63 kilometre altyapı yatırımıyla doğal 
gaz ulaştırdığının altı çizilirken, Türkiye'nin yeraltı 
zenginliklerinin keşfi için tarihi bir rekorla 1 milyon 
metre sondaj yapıldığı belirtildi. Güneş YEKA ihalesinin 
6.99 dolar/centlik rekor bir fiyatla, rüzgâr YEKA 
ihalesinin ise 3.48 dolar/centlik dünya rekoru gururu ile 
gerçekleştirildiğine vurgu yapılan videoda, "Türkiye'nin 
ilk yenilenebilir enerji lisesini hizmete açtık. 162 
gencimiz için yurtdışı eğitim programı başlattık. 2018 
yılında daha büyük projeler ve hedefler için kolları 
sıvadık. Her şeyin en iyisini hak eden milletimiz için 
2018'de 2017'den daha çok çalışacağımıza söz 
veriyoruz" denildi.

http://www.enerjimagazin.com
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Enerji Tasarrufu kapsamında 
önemli bir kampanyaya imza atıyor. 

Enerji tasarrufuna dikkat çekmeyi amaçlayan MÜSİAD 
üyeleri, stand-by konumundaki tüm elektronik ürünlerin 
fişlerini çekecek.

Evlerimizde fişe takılı ve kapalı bekleyen elektronik 
ürünlerin hem aylık hem de yıllık bazda hatırı sayılır 
miktarda elektrik tükettiğine dikkat çeken MÜSİAD İzmir 
Başkanı Ümit Ülkü, anlık ihmallerin büyük bir israfa yol 
açtığını belirtti.

Ülkü, “TV, uydu kutusu ve fişe takılı kullanmadığımız 
çamaşır makinesi gibi cihazlar, cebimizden yılda 
yüzlerce liranın çıkmasına sebep oluyor. Lawrence 
Berkeley Ulusal Laboratuvarı’nın 2016 yılı rakamlarına 
göre bu tür stand-by durumundaki aletler nedeniyle 

MÜSİAD: “Stand-by Konumundaki Tüm 
Elektronik Ürünlerin Fişlerini Çekelim”

ayda 11.1 TL yılda ise 134 TL cebimizden boşa gidiyor. 
Ortalama 100 TL’den 21 milyon hane sayımızla hesap 
ettiğimizde ise ülke olarak milli servetimiz olan 2.1 
milyar TL kaybolup gidiyor” şeklinde konuştu.

Herkesi bu kampanyaya katılmaya çağıran MUSİAD 
İzmir Başkanı Ülkü, “Başta ev hanımlarımız olmak üzere, 
işçi, işveren ve memurlarımızla birlikte bu konuda 
önemli bir kamuoyu oluşturacağımıza inanıyorum. Fişi 
çekerken harcayacağımız ya da üşendiğimiz en fazla 3 
saniye için, hem kendimizin hem de ülkemizin cebinden 
çıkacak paranın değerini bilelim” değerlendirmesinde 
bulundu.

http://enerjienstitusu.com
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İstanbul 
Enerji, İSKİ ile birlikte Türkiye’deki ilk Yüzer Güneş Enerji 
Santralını Büyükçekmece Gölü üzerinde devreye 
almıştı.

Büyükçekmece Gölü üzerine kurulan santral, Türkiye de 
ilk kez uygulanan bir sistem olma özelliğini taşıyor. 
Santralin yapımında 960 adet 260W gücünde 
polikristal fotovoltaik panel kullanıldı. Panel ve diğer 
malzemelerin seçiminde korozyona karşı dayanıklı 
ürünler tercih edilerek santral ömrünün uzatılması 
planlandı. Sistem, kapladığı su yüzeyini yüzde 70 
oranında havadan izole ediyor. Böylece, özellikle yaz 

Türkiye’nin İlk Yüzer GES’i Yenilenebilir 
Enerji Verimliliğine Katkı Sağlıyor
Türkiye’nin ilk yüzer güneş enerji santralı ülkenin yenilenebilir enerji verimliliğine 
katkı sağlıyor.

aylarında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri olan 
buharlaşmayla su kaybı da azalmış olacak. GES ile her 
sene 210 ton karbondioksit salınımı da engellenecek. 
Tesis kurulumunun tamamlanmasının ardından 
başlanan Ar-Ge çalışmaları kapsamında, yüzdürücü 
sistemlerin enerji üretimi, su kalitesi, su canlıları ve 
yosun oluşumu gibi etkileri izlenecek.

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


