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Enervis İkinci Kez 
“Düşük Karbon Kahramanları 

Ödülü”nün Sahibi Oldu!

Enerji verimliliği danışmanlık ve uygulama şirketi Enervis, Sürdürülebilir Üretim 

ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle 

düzenlenen 6. İstanbul Karbon Zirvesi’nde, demir - çelik sektörüne yönelik 

“Alüminyum Ergitme Fırınlarında Atık Isı Geri Kazanımı Projesi” ile ikinci kez 

Düşük Karbon Kahramanı Ödülü’nü kazandı.
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Sanayide ve binalarda enerji verimliliği 

danışmanlığı ve uygulamaları, ISO 50001 Enerji 

Yönetim Sistemi danışmanlığı, verimli tesis 

projelendirme ve uygulamaları alanlarında tam 

kapsamlı hizmet veren Enervis’in başarılı 

çalışmaları bir kez daha ödüle layık görüldü. 

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) 

tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 

desteğiyle düzenlenen 6. İstanbul Karbon Zirvesi’nde 

Enervis, demir - çelik sektörüne yönelik 

“Alüminyum Ergitme Fırınlarında Atık Isı Geri 
Kazanımı Projesi” ile Düşük Karbon Kahramanı 

Ödülü’ne layık görüldü. 2017 yılında, tekstil 

sektöründe atık su ısı geri kazanımı projesi ile aynı 

ödülü alan şirket, ikinci kez bu mutluluğu yaşadı.

“1,5 Derecelik Küresel Isınmaya Karbon Yönetimi 
İle Dur Demek İçin Yeşil Ekonomi Yolu” 
temasıyla kamu, sivil toplum, iş dünyası, 

akademi ve gençleri bir araya getiren 6. İstanbul 

Karbon Zirvesi, 9 Nisan 2019’da İstanbul Teknik 

Üniversitesi’nin tescilli yeşil yerleşkesinde 

gerçekleşti. Zirve’de Paris İklim Anlaşması, iklim 

ve karbon finansmanı, iklim değişimini 

hafifletme mekanizmaları, iklim değişimi 

destekleri ve finansman programları, yeşil iklim 

fonu, yeşil tahviller, karbon ticareti, zorunlu ve 

gönüllü karbon piyasaları konuları ele alındı.

Ömer Altınok: 

‘‘Yeşil sanayilerin kurulmasına 
destek olmayı sürdüreceğiz’’
Tüm gün süren oturumların ardından gerçekleşen 

törende, Enervis adına ödülü Etüt-Proje Müdürü 

Ömer Altınok aldı. Bir yıl aradan sonra ikinci kez 

Düşük Karbon Kahramanı olmaktan dolayı 

büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Altınok, 

“Enervis olarak enerji verimliliği ve karbon 

salınımı konularındaki farkındalığın artmasına 

imkan sağlayan bu tür organizasyonlara büyük 

önem veriyoruz. Enerjinin etkin kullanılması, 

enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin 

ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve 

çevrenin korunması adına hepimiz adım atmak 

zorundayız. Biz bu anlamda şirketlere katkı 

sunuyor, otomotiv, tekstil, gıda, cam, seramik, 

kimya, demir - çelik gibi sektörlerde 

gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliğini artırıcı 

çalışmalar ile her yıl milyonlarca lira tasarruf 

sağlıyoruz. Mevcut sanayinin yeşillendirilmesi 

ve verimli tesis proje uygulamaları ile ‘yeşil 

sanayi’lerin kurulması konusunda fayda - 

maliyet dengesini gözeten, katma değeri yüksek 

projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Enervis’in projesi ile atık ısı 
geri kazanıldı

Enervis’e Düşük Karbon Kahramanı ödülünü 

getiren “Alüminyum Ergitme Fırınlarında Atık Isı 

Geri Kazanımı Projesi” ile ergitme fırınları 

bacalarından dış ortama atılan atık ısının geri 

kazanımı amaçlandı. Proje kapsamında, 

alüminyum ergitme fırınlarında bulunan 

verimsiz ekonomizerler kaldırılarak verimli 

ekonomizerler kuruldu ve tasarım hataları 

giderilerek atık ısıdan maksimum geri kazanım 

sağlandı. Uygulama ile 61 derece olan su 

sıcaklığı 91 dereceye çıkarıldı.

Sayılarlarla Ergitme Fırınları Atık 
Isı Geri Kazanımı Projesi

Yatırım 
bedeli:

918 bin TL

Ortalama geri 

ödeme süresi: 

1,09 Yıl

Elde edilen 
verimlilik: 

664 bin 616 
TL 
(TL / Yıl)

Alınan hibe: 

192 bin 605 
TL

Salınımı 
engellenen 
karbondioksit: 

820,7 Ton

Elde edilen 

verimlilik: 

458 bin 356 
(m³ - Doğal gaz)



Enerji verimliliği alanında Türkiye'nin en büyük ve 

en önemli etkinliklerinden biri olan 10. Enerji 

Verimliliği Forumu ve Fuarı (EVF) kapsamında iki 

ayrı etkinlikte yerini alan Enervis, enerji verimliliği 

projelerine ve uygulamalarına dair detayları 

katılımcılarla paylaştı. Enervis’in otomotiv, tekstil, 

gıda, cam, seramik, kimya, demir-çelik gibi 

sektörlerde gerçekleştirdiği enerji verimliliğini 

artırıcı çalışmalar ile her yıl milyonlarca lira tasarruf 

sağlanmasına katkı sunduğunu dile getiren 

Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu “Enervis 

olarak sanayide enerji verimliliği uygulamaları 

kapsamında bugüne kadar 634 proje geliştirdik. 

Enerji ölçme izleme sistemleri kapsamında 

yaptığımız analizler ile tesislerde iyileştirmeler 

yapıyoruz. Bu da enerji maliyetlerini ciddi oranda 

düşürdüğü gibi hem ülkemize hem de rekabetçi 

piyasa koşullarının içerisinde yer alan şirketlere 
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Enerji verimliliği danışmanlık ve uygulama şirketi Enervis, sanayide enerji verimliliği 

uygulamaları kapsamında 634 proje geliştirdi. Türkiye'nin alanında önemli 

etkinliklerinden Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı (EVF) kapsamında Enervis’in öncü 

projelerini katılımcılarla paylaşan Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, Türkiye'nin 

enerji ithalatı faturasının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15,6 arttığına dikkat 

çekerek, “Verimliliği artırarak enerji ithalatını düşürebiliriz” dedi.

katkı sunuyor. Diğer yandan enerji üretimi ve 

yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik veriyor, 

şirketleri de bu konuda yönlendiriyoruz.” dedi.

Enerji yoğunluğunda en fazla 
iyileşme sanayide!

Türkiye’de 2000 - 2016 yılları arasında enerji 

yoğunluğunda en fazla iyileşme görülen sektörün 

yüzde 42’lik iyileşme oranı ile sanayi olduğunu 

hatırlatan Kipoğlu, “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” diyerek sözlerini tamamladı. 

Türkiye’nin 
Enerji İthalat 

Faturası
Verimlilikle 

Düşecek!
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Kaynak: http://enerjienstitusu.de/

Biyogaz adı verilen projede, Bakan Dönmez Ar-ge 

çalışmalarının bitmek üzere olduğunu söyledi. 

Proje ilk önce Ankara’da birkaç köyde denenecek. 

Daha sonra projeden istenilen verim alındığında 

tam olarak uygulamasına geçilecek. Enerji Bakanı, 

projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 

de paylaştığını ve Cumhurbaşkanı’nın da heyecanlı 

olduğunu dile getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı Fatih Dönmez, Antalya’da Belediye’nin 

düzenlemiş olduğu açılış törenine katıldı. Kanalizasyon 

ve astfallanan yolların açılış töreninde halka 

seslenen Bakan, köylülere projelerini anlatarak 

müjdeli haberler verdi. Açılış törenine, Büyükşehir 

Belediye Başkanı, Mustafa Köse, Milletvekili 

Abdurrahman Başkan, AK Parti İl Başkan İbrahim 

Ethem Taş ve Ömer Niyazi de katılım gösterdi.

Bakan konuşmasında köylerde yaşanan zorluklardan 

ve yolun, suyun olmadığından bahsetti. Şimdi ise 

bütün bu imkanların köylü vatandaşlara 

sağlandığının altını çizdi. Dönmez, köylere doğal 

Enerji Bakanı Dönmez: 
“Köylere Biyogaz Gelecek”

‘‘

Bakan Dönmez köylere yönelik müjdeyi biyogaz geleceğini belirterek verdi ve köylülerin 
artık kendi gazını kendilerinin üretebileceğinin altını çizerek, bu teknoloji üzerinde 

çalıştıklarını söyledi. Proje ile köylüler gaza para ödemekten kurtulacaklar.

gazı da getirerek köylere yönelik hizmetlerinin 

devam etmekte olduğunu söyledi. Enerji Bakanı bu 

projenin hayata geçirilmesi ile birlikte köylülerin 

tüp parası ödemekten kurtulacağını ve köylülerin 

artık kendi sıcak sularını kendilerinin üretebileceğini 

ekledi. Köylüler artık soba kullanma derdinden de 

kurtulacak ve yerine daha modern araçlar kullanacaklar.

Dönmez, Türkiye’nin doğal gazı ithal ettiğini 

söyledi ve hala doğal gaz aradıklarını ve buna 

rağmen tatmin edici bir sonuç alamadıklarını 

belirtti. Antalya sınırlarında bulunan derin 

sondajlardan netice alınması beklenmektedir. Bu 

neticeler sayesinde yerli ürünlerle ekonomiye 

katlı sağlanması amaçlanmaktadır. Enerji Bakanı 

konuşmasına içme suyu hatlarını kurduğunu 

belirterek devam etti. Bu çerçevede 100 milyonluk 

yatırım yapıldığının altını çizen bakan, içme suyu 

ile ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu 

ve depoların bitme aşamasına geldiğini söyledi.
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Dönmez: 
“Cari açığımızın 
kapanmasında 
yerli kömürün 
katkısı büyük”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez 3. Temiz Kömür Teknolojileri 
Zirvesi ve Fuarı’na video konferans 
yoluyla bağlanarak, kömür alanındaki 
gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu.

Yıl sonuna kadar eski nesil santrallerin bacalama 

ve filtreme sistemlerinin değiştirileceğini ifade 

eden Dönmez, ileri teknolojiyle, doğal dengeyi 

bozmadan ve minimum emisyon değerleriyle 

yeni nesil santraller inşa edileceğini kaydetti.

Dönmez, Türkiye’nin emisyon değerinin oldukça 

düşük olduğunu ve yerli kömürden 

vazgeçilmeyeceğine işaret ederek, “Ultra-süper 

kritik santraller, entegre gazlaştırma kombine 

çevrim santralleri, karbon tutma ve depolama 

teknolojileri gibi kömürün gelecekte daha 

verimli ve çevre dostu kullanılmasını sağlayacak 

teknolojileri yakından izliyoruz. Dünyada bu 

yöndeki gelişmelerin ülkemize uyarlanması ve 

sonrasında bu teknolojilerin yerli imkanlarla 

üretilebilmesi için gerekli her türlü desteği 

sağlayacağız.” diye konuştu.

Türkiye’nin ithal girdi oranının hala yüksek 

olduğunu dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

“Yerli ve yenilebilir kaynaklardan elektrik 

üretimimiz yüzde 55-60 arası bir banda 

oturmaya başladı. Mart sonu itibarıyla yerli 

kömürden elektrik üretim rakamımız yüzde 16,2 

seviyesinde ancak yerli kömürde sahip 

olduğumuz potansiyeli göz önüne aldığımızda bu 

oranı daha da yukarılara çekmemiz gerektiği 

aşikar. Önümüzdeki dönemde 5 bin megavat 

kömür kapasitesi ile kömürün enerji 

portföyümüzdeki payını yukarı taşıyacağız. Cari 

açığımızın kapanmasında yerli kömürün katkısı 



Kaynak: http://enerjienstitusu.de
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çok büyük Bin megavat kapasiteye sahip bir 

yerli kömür santrali kurulduğunda, bu santralin 

üreteceği elektrikle yıllık yaklaşık 1,24 milyar 

metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçmiş 

olacağız. Maddi olarak cari açığımızın 

kapanmasına yıllık yaklaşık 300 milyon dolarlık 

bir katkı sağlayacak. Özellikle petrol ve doğal 

gaz fiyatlarında gerek jeopolitik riskler gerekse 

ekonomik dalgalanmalardan kaynaklı artışlar 

ekonomimizi olumsuz yönde etkiliyor. Bu 

nedenle yerli enerji fiyatlarının petrol ve doğal 

gaz fiyatlarıyla bağını koparmamız ya da 

etkisini en aza indirmemiz için yerli kömür, 

portföyümüzde önemli bir yere sahip.”

Dönmez, Afyon, Kahramanmaraş, Eskişehir, 

Konya, Tekirdağ’da yeni rezervler keşfedildiğini 

ve geçen yıl 101,5 milyon ton kömür üretimiyle 

Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını 

söyledi.Türkiye’nin rezerv artırma çalışmaları 

devam ederken maden sahalarındaki 

denetimlerin de sıklaştırıldığını belirten 

Dönmez, “Madenlerimizi risk derecelerine göre 

üç gruba ayırdık ve denetim sıklığımızı artırdık. 

Denetimler sonucu iki bin 500 maden sahasının 

faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Denetim 

sayımızı bu yıl 9 bine çıkarmayı hedefliyoruz.” 

dedi.

“Kömür rezervi 

20 milyar tonu aştı”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı 

Mithat Cansız da programda yaptığı 

konuşmada, son çalışmalarla Türkiye’nin 

kömür rezervinin 20 milyar tonun üzerine 

çıktığını kaydetti.

Türkiye Taş Kömürü ve ve Türkiye Kömür 

İşletmeleri bünyesindeki 8 kömür sahasının 

yerli kaynakları en hızlı şekilde ekonomiye 

kazandırmak amacıyla ihale yoluyla özel 

sektöre devredildiğini anımsatan Cansız, “Bu 

devirlerle, yıllık yaklaşık 7,5 milyar lira 

değerinde ithal kömür ikame edilmiş olacak. 

Dolayısıyla cari açığın azaltılmasına bu nispette 

katkı sağlanacak ve 16 bin kişiye doğrudan 

istihdam imkanı sağlanmış olacak.” 

değerlendirmesinde bulundu.

Cansız ayrıca, Maden Tetkik Arama Genel 

Müdürlüğü bünyesinde kurulan Uluslararası 

Maden Arama ve İşletme Şirketi aracılığıyla ilk 

kez bu yıl yurt dışı madencilik faaliyetlerine 

başlandığını sözlerine ekledi.



Türkiye’nin 2016 yılında geçtiği sabit saat 
uygulaması dünyaya yayılıyor… Avrupa Birliği 
geçtiğimiz haftalarda, üye ülkelerin yılda iki kez 
saat değiştirmesinin önüne geçecek bir karara 
imza atarken, ülkelerin 2020’ye kadar yaz da kış 
saatleri arasında bir seçim yapmasına hükmetmişti.

Buna göre Avrupa Birliği üyesi ülkeler, verecekleri 
kararla ya yaz saatini ya da kış saatini tek saat 
olarak kabul edecek. Yaz saatini seçen ülkeler 
Mart 2021’de; kış saatini seçen ülkeler ise Ekim 
2021’de ayarlayacakları saatlerle yola devam edecek.

5 Yıl Sonra Aynı Uygulamaya Geçiyorlar

Sabit saat uygulamasının dünyadaki öncü ülkelerinden 
biri de Türkiye. Güneş ışığının daha verimli 
kullanılarak enerji harcamalarından önemli ölçüde 
tasarruf edilmesini sağlayan sabit saat uygulaması, 
Türkiye’de 2016 yılında yürürlüğe girmişti

Zamanında çok sayıda ülkenin Türkiye’nin bu 
kararını eleştirdiği hatırlatan Enerji Verimliliği 
Derneği Başkanı Murat Kalsın, “Şimdi bu ülkeler, 
2021’den itibaren, yani Türkiye’nin sabit saati 
kabul ettiği tarihten 5 yıl sonra, sabit saat 
uygulamasına geçecek. Bu da zamanında 
Türkiye’ye yapılan ön yargılı eleştirilerin ne kadar 
temelsiz olduğunun; Türkiye’nin enerji politikalarının 

8  ENERJİ GÜNDEMİ

doğruluğunun en önemli göstergesi” ifadelerini kullandı.

Yılda 1 Milyar Tl’lik Tasarruf Sağlıyor

Türkiye’nin öncülük ettiği sabit saat uygulamasının 
önemli araştırmalara ve raporlara dayandığının 
altını çizen Murat Kalsın, “Yapılan araştırmalara 
göre; Türkiye’de sabit saat uygulamasına 
geçilmesi enerji harcamalarında da yılda yaklaşık 
1 milyar TL’lik tasarrufu beraberinde getirmiş 
durumda. Bu alanda yaptığımız liderlik ülkemiz 
enerji sektörünün sahip olduğu deneyim ve 
öngörünün bir göstergesi” dedi.

Mart ve Ekim Aylarında Saatler 
Değiştiriliyor

Avrupa’da sabit saat uygulamasına geçilmesini 
öngören karar, geçtiğimiz haftalarda Fransa’nın 
Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu 
toplantısında alınmıştı. Oylamada vekiller, tek 
saat uygulamasını öngören tasarıyı 192’ye karşılık 
410 oyla kabul etmişti.

Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerde her yılın mart 
ayının son pazar gününde saatler 1 saat ileri 
alınırken, ekim ayının son pazar gününde de 
saatler 1 saat geri alınıyor.

ABD’de de Trump ‘sabit saat’i tartışmaya açtı 
Avrupa dışında sabit saat uygulamasını tartışan 
bir diğer ülke de ABD. Son olarak geçtiğimiz ay 
içinde Twitter’dan bir açıklama yapan ABD 
Başkanı Donald Trump, “Benim açımdan yaz saati 
uygulamasının kalıcı olmasında bir mahsur yok” 
ifadelerini kullanmıştı.

Enerji Verimliliği 
Derneği’nden Sabit 
Saat Açıklaması



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

Zorunlu Enerji Etüdünüzü 
Yaptırdınız mı?
Enerji tüketiminiz 5.000 TEP ve üzerinde ise 2019 yılı sonuna kadar enerji etüdünüzü 
yaptırmanız gerekmektedir.

Enervis olarak enerji etütlerinde ve sonrasında yaptıracağınızı proje uygulamalarıyla 

hizmetinizdeyiz.


