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Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, Smart Future Expo; Akıllı Teknolojiler 
Zirvesi’nin konuşmacıları arasında yer aldı

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında, enerji 

piyasasının ihtiyaç duyduğu etüt, tasarım, projelendirme, 

danışmanlık, yatırım, servis ve bakım hizmetleri sunan Enervis, 

Türkiye’nin en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği 

Smart Future Expo’ya katıldı.

Geleceğin akıllı teknolojilerinin ele alındığı zirvenin 

konuşmacıları arasında yer alan Enervis Genel Müdürü Osman 

Kipoğlu, “Sanayide Enerji Verimliliği - Enerjide Dönüşüm” 

başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Davetliler tarafından ilgiyle 

dinlenen sunumda Kipoğlu, Enervis’in referans projeleri 

hakkında bilgi vererek enerji verimliliğinin önemine dikkat çekti. 

2000 - 2016 döneminde, enerji yoğunluğunda en fazla iyileşme 

görülen sektörün yüzde 42’lik iyileşme oranı ile sanayi olduğunu 

söyleyen Osman Kipoğlu, “Ancak tüm iyileşmelere rağmen, 

Türkiye enerjide dışa bağımlılığı yüksek olan ülkeler arasında yer 

alıyor. Ülkemizin 2023 yılı hedefleri arasında, birincil enerji 

tüketiminin yüzde 14 azaltılması da bulunuyor. Bu süreçte 
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“Enerji İthalatının Düşürülmesinde Hepimize 
Görev Düşüyor!”

hepimize düşen görevler var. Özellikle verimliliği artırıcı 

faaliyetler ile enerji ithalatının önemli ölçüde 

azaltılmasına katkı sağlayabiliriz” dedi.

“Tesisler kendi enerjilerini 
üretmeye odaklanmalı”
Yenilenebilir enerji kullanımının ve enerji verimliliğinin 

firmalara katkısına da değinen Kipoğlu, sözlerini şöyle 

sürdürdü, “Özellikle temiz üretim stratejisi ile birlikte 

ham madde ve enerjiyi daha az kullanmak, ekolojik 

faydalar sağlamanın yanı sıra işverenlerin maliyetlerini 

ciddi ölçüde düşürerek rekabet gücünü artırıyor. 

Enervis olarak kağıt - tekstil, gıda, kimya - petrokimya, 

binalar, ulaşım araçları, demir - çelik, cam - seramik 

başta olmak üzere pek çok sektör ve alanda özel 

verimlilik uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Sanayide 

enerji verimliği uygulamaları kapsamında bugüne kadar 

630 proje geliştirdik. Bir örnek vermek gerekirse tekstil 

sektöründe yaptığımız çalışmalarla yüzde 25 civarında 

enerji verimliliği sağlıyoruz.” 

Yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çeken Enervis 

Genel Müdürü Osman Kipoğlu, tesislerinin ihtiyaçları 

olan enerjiyi üretmek için adım atması gerektiğine 

vurgu yaparak “Üretim tesislerinin temel hedeflerinden 

biri, kendi enerjilerini üretmek olmalıdır. Bunu yaparak 

hem tesislerini enerji bağımlılığından kurtarabilir hem 

de üretimin ana maliyet kalemlerinden olan enerji 

maliyetlerini düşürebilirler” diye konuştu. 

Enerji verimliliği alanında 
danışmanlık ve uygulama 

hizmetleri veren Enervis’in 
Genel Müdürü Osman Kipoğlu, 
Türkiye’nin en büyük teknoloji 

ve dijital dönüşüm etkinliği 
Smart Future Expo; Akıllı 

Teknolojiler Zirvesi’nin 
konuşmacıları arasında yer aldı. 

“Sanayide Enerji Verimliliği - 
Enerjide Dönüşüm” başlıklı 

sunumunda Enervis’in referans 
projeleri hakkında bilgi veren 
Kipoğlu, “Verimliliği artırıcı 

faaliyetler ile enerji ithalatının 
önemli ölçüde düşürülmesine 

katkı sağlayabiliriz” dedi.
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Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında, enerji 

piyasasının ihtiyaç duyduğu etüt, tasarım, projelendirme, 

danışmanlık, yatırım, servis ve bakım hizmetleri sunan Enervis, 

Türkiye’nin en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği 

Smart Future Expo’ya katıldı.

Geleceğin akıllı teknolojilerinin ele alındığı zirvenin 

konuşmacıları arasında yer alan Enervis Genel Müdürü Osman 

Kipoğlu, “Sanayide Enerji Verimliliği - Enerjide Dönüşüm” 

başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Davetliler tarafından ilgiyle 

dinlenen sunumda Kipoğlu, Enervis’in referans projeleri 

hakkında bilgi vererek enerji verimliliğinin önemine dikkat çekti. 

2000 - 2016 döneminde, enerji yoğunluğunda en fazla iyileşme 

görülen sektörün yüzde 42’lik iyileşme oranı ile sanayi olduğunu 

söyleyen Osman Kipoğlu, “Ancak tüm iyileşmelere rağmen, 

Türkiye enerjide dışa bağımlılığı yüksek olan ülkeler arasında yer 

alıyor. Ülkemizin 2023 yılı hedefleri arasında, birincil enerji 

tüketiminin yüzde 14 azaltılması da bulunuyor. Bu süreçte 

hepimize düşen görevler var. Özellikle verimliliği artırıcı 

faaliyetler ile enerji ithalatının önemli ölçüde 

azaltılmasına katkı sağlayabiliriz” dedi.

“Tesisler kendi enerjilerini 
üretmeye odaklanmalı”
Yenilenebilir enerji kullanımının ve enerji verimliliğinin 

firmalara katkısına da değinen Kipoğlu, sözlerini şöyle 

sürdürdü, “Özellikle temiz üretim stratejisi ile birlikte 

ham madde ve enerjiyi daha az kullanmak, ekolojik 

faydalar sağlamanın yanı sıra işverenlerin maliyetlerini 

ciddi ölçüde düşürerek rekabet gücünü artırıyor. 

Enervis olarak kağıt - tekstil, gıda, kimya - petrokimya, 

binalar, ulaşım araçları, demir - çelik, cam - seramik 

başta olmak üzere pek çok sektör ve alanda özel 

verimlilik uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Sanayide 

enerji verimliği uygulamaları kapsamında bugüne kadar 

630 proje geliştirdik. Bir örnek vermek gerekirse tekstil 

sektöründe yaptığımız çalışmalarla yüzde 25 civarında 

enerji verimliliği sağlıyoruz.” 

Yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çeken Enervis 

Genel Müdürü Osman Kipoğlu, tesislerinin ihtiyaçları 

olan enerjiyi üretmek için adım atması gerektiğine 

vurgu yaparak “Üretim tesislerinin temel hedeflerinden 

biri, kendi enerjilerini üretmek olmalıdır. Bunu yaparak 

hem tesislerini enerji bağımlılığından kurtarabilir hem 

de üretimin ana maliyet kalemlerinden olan enerji 

maliyetlerini düşürebilirler” diye konuştu. 
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Enervis Enerji Uzmanları ile Gençlere Yol 
Gösteriyor

Enervis, Bursa Orhaneli A. Necati Yılmaz Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi’nin “SEKTÖRDE EĞİTİM; 

SEKTÖRLE EĞİTİM” projesi kapsamında okulun 

Elektrik-Elektronik ve Metal alanı öğrencilerine enerji 

verimliliği konusunda bir eğitim gerçekleştirdi. 

Eğitim, lisenin ilk mezunlarından Makine Mühendisi ve 

Enervis Proje Müdürü Ömer ALTINOK, 

Elektrik-Elektronik Mühendisi Çağrı ÇAĞIL ile Makine 

Mühendisi Serkan BEREKET tarafından yapıldı. 

Sektörde ve okullarda kullanılan enerji türleri, enerji 

verimliliğinin önemi, ülke ekonomisine katkısı 

rakamlar ve görsellerle gösterilerek ifade edildi. Enerji 

verimliliğinin artırılması aynı zamanda ülke ekonomisi 

üzerinde ağır bir yük olan enerji kaynaklarındaki dışa 

bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayacağı, mesleki ve 

teknik eğitim öğrencilerinin günümüz teknolojisini 

akılcı bir şekilde kullanarak gelecekteki teknolojileri 

üretmede ve verimliliği maksimum seviyede 

sağlamada en etkili kişiler olacakları vurgulandı.  



   ENERVİS’TEN HABERLER    5

Enerji Verimliliği Derneği 5. Olağanüstü Genel 
Kurulu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın 
Fatih Dönmez’ in Katılımı ile Gerçekleşti

Enervis’in üyesi olduğu Enerji 
Verimliliği Derneği                           

5. Olağanüstü Genel Kurulu 
12.11.2018 tarihinde İstanbul 

Hilton Bomonti Otel’ de 
gerçekleşti. Toplantıya Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, TBMM Sanayi, 

Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Başkanı Sayın Mustafa Elitaş, 

Milletvekilleri, Belediye 
Başkanları, İş Dünyasını 

temsilcileri ve Sivil Toplum 
Kuruluşları Başkanları, 

Bürokratlar, Şube Başkanları ve 
Üyeleri katıldı.

Fatih Dönmez açılış konuşmasını gerçekleştirirken 2018 

yılının Mart ayında yayınlanan Enerji Verimliliği Eylem 

Planı’na değindi. Dönmez, 6 alanda toplam 55 eylem 

içeren plan kapsamında 2023’e kadar enerji verimliliğinde 

yaklaşık 11 milyar dolar yatırım gerçekleştirileceğini, bu 

sayede elde edilecek kümülatif tasarruf miktarının 

2023’e kadar 24 milyon ton eş değer petrol seviyesine, 

2033’e gelindiğinde ise yapılan yatırımın üç katına denk 

şekilde 30 milyar dolar seviyesine ulaşacağını belirtti.

Dönmez son olarak enerji verimliliğinin özendirilmesi, 

bu konudaki farkındalık ve toplumsal bilincin artırılması 

maksadıyla gerek dağıtım şirketleri gerekse de kamu 

kesimi tarafından eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine 

ağırlık verileceğini sözlerine ekledi.
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Kaynak: http://enerjienstitusu.de

Buenos Aires’te başlayan G20 zirvesinde liderleri ülkelerin yenilenebilir enerji 
yatırımları ile karbon salınımının da ele alınması da bekleniyor. 

Temiz Enerji için 886 Milyar Dolar Yatırım 
Gerekiyor

Enerji ve İklim İzleme Raporu’nda G20 ülkelerinin 

enerji sektörüne yılda 886 milyar dolar yatırım 

yapması gerektiği ifade edilmişti.

Buenos Aires’te başlayan G20 zirvesinde liderleri 

ülkelerin yenilenebilir enerji yatırımları ile karbon 

salınımının da ele alınması da bekleniyor. Zirve ABD 

ve Çin arasındaki anlaşmazlık nedeniyle sonuç 

bildirgesi yayımlanamayan son Asya Pasifik 

Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısının ardından 

düzenleniyor. Ülkelerin düşük karbon 

performanslarına göre değerlendirilip sıralandığı 

“Enerji ve İklim İzleme Raporu”nda Fransa, Almanya 

ve İngiltere’nin yenilenebilir enerji yatırımları 

performansına ile dikkat çekilmişti. Türkiye’nin bu 

alanda gerçekleştirdiği yatırımlar sonucu geçen yıl 3 

sıra yukarı yükselerek 15’inci olduğu raporda 

vurgulandı. Rapora göre, Paris iklim hedeflerinin 

gerçekleştirilmesi için G20 ülkelerinin enerji 

sektörüne yılda 886 milyar dolar yatırım yapılması 

gerekiyor. Çin 2017 yılında yenilenebilir enerjide yıllık 

132,6 milyar dolarlık yatırımla başı çekti. ABD, 56,9 

milyar dolarda kaldı.

Rapora göre birkaç gelişmekte olan ülke de dahil 

olmak üzere, çoğu G20 ülkesi son bir yıl içinde düşük 

karbonlu enerji yatırım şartlarını iyileştirdi. Buna 

rağmen, Paris iklim hedeflerinin gerçekleştirilmesi 

için daha fazla yenilenebilir enerji yatırımı gerekiyor. 

Ayrıca, G20 ülkelerinin yenilenebilir enerji yatırımları 

ortamının iyileştirilmesi için daha iddialı, istikralı ve 

saydam uzun vadeli stratejiler geliştirmesi ve 

uygulamaya geçirmesi gerekiyor. Raporda ayrıca, 

yenilenebilir enerji sektörünün büyümesi Paris 

Anlaşması’nın iklim hedeflerinin tutturulmasında 

hayati bir role sahip olduğuna dikkat çekiliyor.

Rapora göre, Fransa listede iki sıra yükselip başa 

geçerken, Almanya ve Birleşik Krallık sırasıyla iki ve üç 

numaraya yerleşirken, uzun dönemli yatırımlar ve 

güneş ve rüzgar çiftliklerini de içeren karmaşık projeler 

için en temel kıstas olan en iyi politikaları ve piyasa 

ortamını, bu listenin başındaki üç ülke sağlıyor. 

Brezilya’nın son bir yıl içinde, özellikle ek güneş 

fotovoltaik kurulu gücünü arttırdığına dikkat çekilirken, 

aynı zamanda, güneş kurulu gücü Hindistan, Türkiye ve 

Çin gibi diğer gelişmekte olan ekonomilerde de aynı 

şekilde büyümeye devam ettiği kaydedildi.



Enervis Enerji Servis San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul:
FSM Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 
No: 8 A Blok Kat: 14 34771 Ümraniye İstanbul

T (0212) 215 30 80
 

Bursa:
Bağlarbaşı Mah. 1. Bakım Sok. No: 2
16160 Osmangazi Bursa

T (0224) 800 28 50    F (0224) 800 28 51

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

Anahtar teslim 
verimli tesis kurulumu
Mekanik projelerinizi güvenli ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirmek için;

ü Mühendislik       ü Tedarik       ü Montaj / yapım      ü Proje yönetimi uzmanlığı ile

Modern ve yüksek teknolojili ‘’verimli tesisler’’ kuruyoruz.


