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Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) 3. ve Son Dönem 
Başvuruları 3 Eylül – 1 Ekim Tarihleri Arasında 
Yapılacak

İlk iki dönemi tamamlanan VAP başvurularının 3. Ve son 

başvuruları 3 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında yapılacak. 

VAP başvurularında oluşan sıkıntıların giderilmesi 

amacıyla 3. Dönem başvurularının ENVER portalı 

üzerinden alınması planlanmaktadır.

2014 yılından itibaren Sanayi ve Binalarda Enerji 

Verimliliği danışmanlık ve uygulamaları alanında 

faaliyet gösteren Enervis, 18 Adet VAP başvurusunun 

tamamına destek alınmasını sağladı. Ayrıca VAP 
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Endüstriyel İşletmelerde; enerji 
etüt çalışması ile belirlenen 

önlemlerin uygulanması ve enerji 
tasarruf potansiyelinin geri 
kazanılması için hazırlanan 

Projeler Verimlilik Artırıcı Proje 
(VAP) 3. Ve son dönem 

başvuruları 3 Eylül – 1 Ekim 
tarihleri arasında yapılacak.

‘‘

‘‘

projelerinin uygulamasını da yapan Enervis, 

gerçekleştirdiği ölçümler ile sağlanacak tasarrufu 

garanti altına alarak müşterilerinin enerji verimliliği 

projelerinde %30 hibe desteğinden yararlanmalarına 

katkıda bulunmaktadır.

Verimlilik Arttırıcı Proje Desteklerine 
Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel 

kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1000 

TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası 

veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve 

her türlü mal üretimi yapan işletmeler VAP 

desteklerinden yararlanmak için başvuruda 

bulunabilirler.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yeni dönemde enerji sektöründe 
belirledikleri üç öncelik olduğunu ifade ederek, "Bunlar finansal sürdürülebilirlik, 
politik sürdürülebilirlik ve katılımcılık. Fakat zamana ve şartlara bağlı olarak bu 
öncelikleri artırabiliriz" dedi.

Yeni Dönemde Enerjide Üç Öncelik

Yeni sisteme geçilmesiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı bünyesinde de bazı değişimlerin yaşandığını 

hatırlatan Dönmez, bu kapsamda Yenilenebilir Enerji 

Genel Müdürlüğünün Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ile 

birleştirilerek, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi 

ana konuların, arz güvenliği ve enerji politikalarıyla 

entegre edildiğini kaydetti.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğünü de birleştirdiklerini aktaran Dönmez, şöyle 

konuştu:

"Devletin yer altı haklarını ilgilendiren ve bir anlamda 

imtiyazlarımızı verdiğimiz maden ve hidrokarbonlar 

alanındaki bu iki genel müdürlüğü Maden ve Petrol İşleri 

Genel Müdürlüğü (MAPEG) olarak birleştirdik. Yer altı 

kaynaklarında orta vadede yatırımcıya daha uyumlu bir 

sistem sunmayı planlıyoruz. Nükleer Enerji Genel 

Müdürlüğü ve Nükleer Düzenleme Kurumu ile nükleerin 

kurumsal yapılanmasını da ileri bir aşamaya taşımış 

olduk. Elektrik Üretim AŞ ve Türkiye Elektrik Ticaret ve 

Taahhüt AŞ'nin birleşmesiyle ise verimliliği artırmayı 

hedefledik. Ayrıca, Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü 

ile de ülkemiz için çok stratejik bir alanı da doldurmaya 

başladık. Dolayısıyla mevcut değişikliklerle zamanın 

ruhunu yansıtan, Milli Enerji ve Maden Politikamızı daha 

hızlı yürütmemizi sağlayacak yapısal bir değişimden 

geçiyoruz. Bu yapısal değişimi yönetmek için sektörün 

yakından tanıdığı, tecrübeli, deneyimli, masanın iki 

tarafında da yer almış, sorunları bilen bir ekibimiz var. 

Bizlere düşen en önemli görev çok çalışmak."

"Yatırım ve yatırımcıların devamlılığı 
çok önemli"

Dönmez, yeni dönemde enerji sektöründe önceliklerini 

belirlediklerini ifade ederek, "Bunlar finansal 

sürdürülebilirlik, politik sürdürülebilirlik ve katılımcılık 

fakat zamana ve şartlara bağlı olarak bu öncelikleri 

artırabiliriz. Bizim için yatırım sürdürülebilirliği temel 

amaç. Türkiye’ye güvenip yatırım yapmış yerli ve 

‘‘

‘‘

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez Bakanlığın yeni 

dönemdeki çalışmaları ve 
önceliklerini değerlendirdi.

yabancı tüm yatırımcılar bizim yatırımcımızdır." dedi.

Türkiye'de bugün enerji arz güvenliği sorununun 

bulunmamasının elini taşın altına koymuş yatırımcılar 

sayesinde olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Yatırım ve yatırımcıların devamlılığı 
çok önemli. Açıkçası piyasaya 
güvenin temeli de budur. Politik 
sürdürülebilirlik açısından Milli 
Enerji ve Maden politikamızı devam 
ettireceğiz. Yani Ar-Ge, teknoloji, 
nükleer, yerlilik, yerli ve yenilebilir 
kaynaklar bizler için önemli olacak. 
Arz güvenliği ve öngörülebilir bir 
piyasa yapısı hedeflerimiz aynı 
şekilde sürecek. Kurumsal 
yapılanmalar olgunlaştırılacak. 
Serbest piyasanın teminatı bağımsız 
bir Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu bizler için önemli olmaya 
devam edecek."

Tüketici odaklı ilk konferans

Yeni dönemde yapacakları toplantılarla sektörün 

paydaşlarıyla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini dile 

getiren Dönmez, "Sonbahar aylarında sektörde ilk kez 

'Enerji Tüketici Konferansı' düzenlemeyi planlıyoruz. 

Katılımcılık noktasında gerek Bakanlığımızın çalışanları, 

gerek sektörle bizleri daha çok bir arada göreceksiniz." 

dedi.

Dönmez, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) 

ihalelerinde mevcut takvim ve sürecin aynen devam 

ettirileceğini söyledi.

Çayırhan sahası için yaklaşık iki yıl önce kilovatsaat 

üzerinden açık eksiltme usulüyle gerçekleştiren ihalenin 

önemli bir adım olduğunu ifade eden Dönmez, şunları 

kaydetti:

"Bu kapsamda 5 bin megavatlık hedefimiz var. Yerli 

kömür bizim için çok önemli ve bu konuya önem 

vermeye devam edeceğiz. Oluşturduğu istihdam, 

ithalatı ikame etmesi ve bölgesel faydası çok yüksek. Bu 

santrallerin çevreyle dost şekilde çalışmasına dikkat 

ediyoruz. Yoksa çevreye etkisi olmayan bir üretim türü 

yok. Güneş, rüzgar, aklınıza en temiz enerji kaynağı ne 

geliyorsa, bunların bulunduğu ortama bir etkisi var. Bu 

etki bazılarına göre dramatik, bazılarına göre daha az. Bu 

hassasiyetlere hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem biz 

hem de yerel idareler azami dikkat gösteriyor."
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Yeni sisteme geçilmesiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı bünyesinde de bazı değişimlerin yaşandığını 

hatırlatan Dönmez, bu kapsamda Yenilenebilir Enerji 

Genel Müdürlüğünün Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ile 

birleştirilerek, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi 

ana konuların, arz güvenliği ve enerji politikalarıyla 

entegre edildiğini kaydetti.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğünü de birleştirdiklerini aktaran Dönmez, şöyle 

konuştu:

"Devletin yer altı haklarını ilgilendiren ve bir anlamda 

imtiyazlarımızı verdiğimiz maden ve hidrokarbonlar 

alanındaki bu iki genel müdürlüğü Maden ve Petrol İşleri 

Genel Müdürlüğü (MAPEG) olarak birleştirdik. Yer altı 

kaynaklarında orta vadede yatırımcıya daha uyumlu bir 

sistem sunmayı planlıyoruz. Nükleer Enerji Genel 

Müdürlüğü ve Nükleer Düzenleme Kurumu ile nükleerin 

kurumsal yapılanmasını da ileri bir aşamaya taşımış 

olduk. Elektrik Üretim AŞ ve Türkiye Elektrik Ticaret ve 

Taahhüt AŞ'nin birleşmesiyle ise verimliliği artırmayı 

hedefledik. Ayrıca, Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü 

ile de ülkemiz için çok stratejik bir alanı da doldurmaya 

başladık. Dolayısıyla mevcut değişikliklerle zamanın 

ruhunu yansıtan, Milli Enerji ve Maden Politikamızı daha 

hızlı yürütmemizi sağlayacak yapısal bir değişimden 

geçiyoruz. Bu yapısal değişimi yönetmek için sektörün 

yakından tanıdığı, tecrübeli, deneyimli, masanın iki 

tarafında da yer almış, sorunları bilen bir ekibimiz var. 

Bizlere düşen en önemli görev çok çalışmak."

"Yatırım ve yatırımcıların devamlılığı 
çok önemli"

Dönmez, yeni dönemde enerji sektöründe önceliklerini 

belirlediklerini ifade ederek, "Bunlar finansal 

sürdürülebilirlik, politik sürdürülebilirlik ve katılımcılık 

fakat zamana ve şartlara bağlı olarak bu öncelikleri 

artırabiliriz. Bizim için yatırım sürdürülebilirliği temel 

amaç. Türkiye’ye güvenip yatırım yapmış yerli ve 

Kaynak: AA

yabancı tüm yatırımcılar bizim yatırımcımızdır." dedi.

Türkiye'de bugün enerji arz güvenliği sorununun 

bulunmamasının elini taşın altına koymuş yatırımcılar 

sayesinde olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Yatırım ve yatırımcıların devamlılığı 
çok önemli. Açıkçası piyasaya 
güvenin temeli de budur. Politik 
sürdürülebilirlik açısından Milli 
Enerji ve Maden politikamızı devam 
ettireceğiz. Yani Ar-Ge, teknoloji, 
nükleer, yerlilik, yerli ve yenilebilir 
kaynaklar bizler için önemli olacak. 
Arz güvenliği ve öngörülebilir bir 
piyasa yapısı hedeflerimiz aynı 
şekilde sürecek. Kurumsal 
yapılanmalar olgunlaştırılacak. 
Serbest piyasanın teminatı bağımsız 
bir Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu bizler için önemli olmaya 
devam edecek."

Tüketici odaklı ilk konferans

Yeni dönemde yapacakları toplantılarla sektörün 

paydaşlarıyla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini dile 

getiren Dönmez, "Sonbahar aylarında sektörde ilk kez 

'Enerji Tüketici Konferansı' düzenlemeyi planlıyoruz. 

Katılımcılık noktasında gerek Bakanlığımızın çalışanları, 

gerek sektörle bizleri daha çok bir arada göreceksiniz." 

dedi.

Dönmez, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) 

ihalelerinde mevcut takvim ve sürecin aynen devam 

ettirileceğini söyledi.

Çayırhan sahası için yaklaşık iki yıl önce kilovatsaat 

üzerinden açık eksiltme usulüyle gerçekleştiren ihalenin 

önemli bir adım olduğunu ifade eden Dönmez, şunları 

kaydetti:

"Bu kapsamda 5 bin megavatlık hedefimiz var. Yerli 

kömür bizim için çok önemli ve bu konuya önem 

vermeye devam edeceğiz. Oluşturduğu istihdam, 

ithalatı ikame etmesi ve bölgesel faydası çok yüksek. Bu 

santrallerin çevreyle dost şekilde çalışmasına dikkat 

ediyoruz. Yoksa çevreye etkisi olmayan bir üretim türü 

yok. Güneş, rüzgar, aklınıza en temiz enerji kaynağı ne 

geliyorsa, bunların bulunduğu ortama bir etkisi var. Bu 

etki bazılarına göre dramatik, bazılarına göre daha az. Bu 

hassasiyetlere hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem biz 

hem de yerel idareler azami dikkat gösteriyor."
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Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından yapılması 
planlanan, 240 megawattlık santralin ÇED raporu, 2 
Ağustos 2018 tarihinde yapılacak İDK (İnceleme 
Değerlendirme Komisyonu) toplantısında 
değerlendirilecek.

Yenikapı gösteri alanının yakınına demirleyecek olan, 
200 metre uzunluğunda 40 metre genişliğindeki kuru 
yük gemisine monte edilecek 2 adet jeneratör ile 

İstanbul Yenikapı’ya 240 MW’lık Yüzer Elektrik 
Santrali Kurulacak
İstanbul’un kesintiler nedeniyle elektrik sıkıntısı yaşanmaması için Yenikapı açığına 
doğal gaz ile çalışacak yüzer elektrik santrali kurulacak. 

elektrik elde edilecek. Doğalgaz ile çalışacak olan santral, 
yüksek enerji ihtiyacı nedeniyle meydana gelebilecek 
kesintilerde bölgenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Yüzer santralin yılda yaklaşık bin 500 saat 
çalıştırılmasıyla, ulusal sisteme 360 milyon kilowatt saat 
katkı sağlaması planlanıyor. Öngörüldüğü gibi 
çalıştırılması halinde yılda 108 milyon metreküp doğalgaz 
kullanacak olan santral, aynı zamanda motorin ile de 
çalışabilecek.

Kaynak: http://enerjienstitusu.de
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Dünya, kullanabileceği 1 yıllık doğal kaynaklarını 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle 
tüketirken. Türkiye ise, 21 gün daha erken tüketti.

Dünya Bu Yıl Kullanabileceği Doğal 
Kaynaklarını Tüketti

Dünya üzerindeki yenilenebilir 
kaynak arzına karşılık, insanların bu 

kaynaklara yönelik talebinin nasıl bir 
seyir izlediğini ortaya koymak için 

araştırmalar yürüten Küresel Ayak İzi 
Ağı’nın (Global Footprint Network) 

verileri, dünyamızın içinde 
bulunduğu kritik durumu gözler 

önüne serdi. 
İnsanlığın, dünyanın bize sunduğu 1 yıllık doğal kaynakları 
tükettiği gün olan Küresel Limit Aşım Günü, bu yıl 
dünyada 1 Ağustos, Türkiye’de ise 11 Temmuz olarak 
belirlendi. Buna göre, Türkiye bu yıl doğal kaynakları 
dünya ortalamasından 21 gün önce tüketti. Doğal kaynaklarının 
sağladığı 1 yıllık potansiyel 11 Temmuz’da tüketmiş 
olan Türkiye sanki 1,9 dünya varmış gibi yaşıyor.

Dünya için belirlenen 1 Ağustos tarihi ise, 1969 yılından 
bu yana en erken tarih olarak dikkat çekiyor. Bu tarih, 
doğanın bize 2018 boyunca kullanmamız için sunduğu 
kaynakları daha 7’inci ayın sonunda tüketmiş 
olduğumuz ve kalan 5 ayda 2019’un kaynak hakkından 
borç alacağımız anlamına geliyor.

Kaynakları sınırsız bir şekilde tüketmenin sonucunda 
tüm dünyada ormanlar yok oluyor, balık kaynakları 
tükeniyor, tatlı su sıkıntısı doğuyor, biyoçeşitlilik 
yitiriliyor. Aynı zamanda atmosferde artan karbondioksitin 
tetiklediği iklim değişikliği sonucunda ciddi kuraklıklar, 
felaket düzeyinde orman yangınları ve kasırgalar 
insanlık için ciddi tehditler oluşturuyor.

Çözüm Önerileri

Küresel Ayak İzi Ağı, kötü gidişatı durduracak 4 ana 
çözüm alanı öneriyor. Bunların başında kentlerde 
otomobil kullanımının azaltılması geliyor. Eğer dünya 
kentlerinde otomobil kullanımı %50 azalır, 
otomobillerle kat edilen mesafenin %30’u toplu taşıma 
araçlarıyla ve kalanı yürüyerek veya bisikletle kat 
edilirse Dünya Limit Aşım Günü 12 gün ileri gidebilir.

Enerji bir başka çözüm alanını oluşturuyor. İnsanlığın 
çevre üzerindeki karbon ayak izi %50 azaltıldığı 
takdirde Dünya Limit Aşım Günü 93 gün ileri gidecek.

Üçüncü çözüm alanını ise gıda tüketimi oluşturuyor. 
Eğer herkes gıda israfını %50 azaltır, diyetinde dünya 
ortalamasında kalori alırsa Dünya Limit Aşım Günü 38 
gün ileri gidecek.

Son çözüm alanı nüfus kontrolüyle ilgili. Dünyadaki 
bütün aileler, gelecekte birer az çocuk dünyaya 
getirdikleri takdirde 2050 itibarı ile Dünya Limit Aşım 
Günü 30 gün ileri gitmiş olacak.

‘‘

‘‘

https://enerjigunlugu.net
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Salisbury, Southwark, St Albans, Liverpool, Coventry ve 
York Minster’ın da aralarında bulunduğu on beş 
Anglikan katedrali, yeşil elektrik tarifelerine kayıt 
yaptıran binalar arasında yer alıyor. Kilise liderleri iklim 
değişikliğinin ilk ve en kötü şekilde yoksul kesimi 
etkileyecek olan, çağımızın en büyük sorunlarından biri 
olduğunu belirtti.

Tahminlere göre kiliselerin elektrik fatura tutarı senelik 
ortalama 1000 Pound civarında olduğu varsayılırsa, 
İngiltere’deki kiliseler bugüne kadar fosil yakıtlardan 
temiz enerji sağlayıcılarına 5 milyon Pound’un üzerinde 
dönüşüm yaptı.

İngiltere’nin 5500 Kilisesi Yenilenebilir 
Enerjiye Geçiş Yapıyor
İngiltere’de en ünlü katedrallerin de aralarında bulunduğu 5500 kilise, iklim 
değişikliği ile mücadele kapsamında yenilenebilir enerjiye geçiş yaptı. 

%100 yenilenebilir elektrik kullanan katedrallerin sayısı 
İngiltere Kilisesi’nin tedarik grubu olan Parish Buying’e 
düşüyor. Diğer kiliseler ise Hıristiyan yardım kuruluşları 
olan Christian Aid ve Tearfund ile İngiltere’nin çevre 
programı tarafından yürütülen Big Church Switch 
kampanyası üzerinden hareket ediyorlar.

Salisbury ve İngiltere Kilisesi’nin baş psikopos’u 
Nicholas Holtam: “Kiliselerin çevreye olan etkilerini 
azaltmalarını sağlamak için birşeyler yaptıklarını 
görmek harika bir şey. Aynı zamanda zararlı karbon 
emisyonlarını azaltmak için gerekli olan temiz enerjiye 
de destek veriyorlar.

“İklim değişikliği büyük bir adaletsizlik ve yoksul kesimi 
ilk ve en kötü şekilde etkilemekte. Sorumlu elektrik 
kaynaklarına geçmek kendi başına küçük bir şey gibi 
görünebilir, ama bir araya geldiğinde gerçek bir fark 
yaratacaktır.”

Kaynak: The Guardian

‘‘

‘‘

Katolik, Vaftizci, Metodist, 
Quaker ve Kurtuluş Ordusu 

cemaatleriyle birlikte İngiltere 
kilisesi ibadet yerleri, %100 
yenilenebilir elektriğe geçiş 
yaptıktan sonra diğer inanç 

liderleri de bu akımı 
takip etmeye başladı.



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


