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KİMLER ÜYE
OLABİLİR?

Üyelerimizin ürettikleri ya da kullandıkları ekipmanlarla ilgili test ve
sertifikasyon çalışmalarına ilişkin kurumlarla iş birliği yapmak.

Sektördeki gelişmeleri, kamu otoriteleri ve yurtdışı fonlar tarafından
sağlanan destekleri güncel olarak takip etmek ve üyelerimizin
faydalanmasında yönlendirici olmak.

Proje destekleri kapsamında ulusal/uluslararası fuar ve organizasyonlara
üyelerimizle birlikte katılmak.

“Enerji Yönetim Sistemleri (EYS)” ve “Kurumsallaşma” başlıklarında
danışmanlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak.

Üyelerimizin sektörel eğitimlerden ücretsiz ya da indirimli
yararlanmalarını sağlamak

Sektörümüze ilişkin görüş ve önerilerimizi ilgili kamu otoriteleri ve
kuruluşlara aktarmak; sonuçlarının takibini sağlamak ve üyelerimizi
bilgilendirmek.

Yerli ekipman üreticileri ile birlikte hareket ederek, ülkemizde temiz enerji
yatırımlarının artmasını teşvik etmek; uluslararası firmalarla iş birliği
olanaklarını araştırmak ve üyelerimizin bilgisine sunmak.

Kariyer yolculuğunu Yenilenebilir ve Temiz Enerji sektöründe sürdürmeye karar veren 
genç mühendis adaylarımız ENSİA Genç çatısı altında buluşuyor.

Üniversitelerimizin Makine, Endüstri, Enerji Sistemleri ve Elektrik-Elektronik 
mühendisliği bölümlerinde eğitim gören gençlerimiz; ülkemizin büyük potansiyel vaat 
ettiği Temiz Enerji’de derneğimizin akademik camia ile arasında köprü işlevi görüyor…

ENSİA Akademi, başta ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi olmak üzere Kurumsal 
Üyelerimizden gelen teknik eğitim taleplerini yetkin eğiticilerin vizyonu ve birikim-

leri ile buluşturuyor.

Akademik Üyelerimizin de katkı sunduğu ENSİA Akademi’nin Yenilenebilir ve Temiz 
Enerji sektöründe teknik eğitimin adresi olmasını hedefliyoruz.

Rüzgâr Enerjisi Sanayicileri 

Güneş Enerjisi Sanayicileri 

Jeotermal Enerjisi Sanayicileri 

Biyokütle Enerjisi Sanayicileri 

Hidrojen Enerjisi Sanayicileri 

Dalga / Akıntı Enerjisi Sanayicileri 

Enerji Verimliliği & Danışmanlık Firmaları 

Yenilenebilir Enerji Proje / Taahhüt / Servis / Bakım Firmaları

Enerji Depolama / İletim / Dağıtım Sistemleri Firmaları 

Temiz Enerji Sektöründe Aktif Finans Kuruluşları 
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Yenilenebilir enerji sektöründe Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu
kümelenmevizyonunun adresi ENSİA oluyor.

Enerjimizin yerli olmasının tek başına yeterli olmadığını biliyoruz.
Enerjiyi ürettiğimiz ekipmanların da ülkemizde yerleşik şirketler tarafından
üretilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu üretimin teşvik edilmesi,
farkındalığının artması ve gelişmesi için çalışıyoruz.

Yenilenebilir enerji sektöründe ana sanayici şirketlerin yanında,
yan sanayi olarak ekipman üretimi yapan şirketler de
ENSİA çatısı altındatoplanıyor.

VİZYONUMUZ
Türkiye’yi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında ekipman,
teknoloji ve proje üreten uluslararası merkeze dönüştürmek.

MİSYONUMUZ
Yenilenebilir enerji sektörünün ana ve yan sanayisinin oluşmasını,
gelişmesini ve büyümesini; “Ucuz ve Temiz Enerji Hakkı”nı gözeterek
yerli kaynaklarla sağlamak, Türkiye’de bulunmayan yeni teknolojilerin
oluşumuna ve gelişimine katkıda bulunmak. 

Ekipman ve komponent üretimi yapan firmalarımızı yenilenebilir enerji
sektörünün katma değer zincirinde birer halka olarak görüyoruz.

Temiz enerjiye odaklanarak, ülkemizin enerji kaynaklarında
çeşitliliğini sağlamak, dışa bağımlılığını ve enerji ithalatını
azaltmak için çalışıyoruz...


