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Enervis’ten 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.
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Enervis Türk-Alman Enerji Formu’nda
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, beraberinde Alman sektörünün
önemli temsilcileriyle birlikte 25-26 Ekim tarihlerinde Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirdi.

Üst düzey temaslar
gerçekleştiren Altmaier ve
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez’in katılımı
ile gerçekleştirilen

ESCO piyasasını geliştirmek amacıyla düzenlenen ‘’Türkiye ve
Almanya ülkeleri arasındaki işbirliği’’ başlıklı oturumda Enervis
Genel Müdürü Osman Kipoğlu, Enerji verimliliği ölçümlerindeki
tecrübelerini paylaştı ve enerji izleme sistemlerinin önemini
hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca iki ülke arasındaki
işbirliğine konu olacak ve karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımına
imkân sağlayacak projeler hakkında önerilerini paylaştı.

2. Türk-Alman Enerji
Forumu’nda Enervis Enerji
Verimliliği Workshop
çalışmalarında aktif olarak yer
aldı.

Almanya ile enerjide iş birliği
Enerji Bakanı Fatih Dönmez:, "Türkiye ve Almanya'nın enerjideki
potansiyelinin hayata geçirilmesi için Bakan Altmaier ile niyet
mektubu imzalayacağız" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2. Türk-Alman
Enerji Forumu'nda iki ülke ilişkilerine dair değerlendirmelerde
bulundu.
Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticari ortaklarından olduğunu
hatırlatan Dönmez, 2017'de ikili ticaret hacminin 36,4 milyar
dolara ulaştığını söyledi. Dönmez, Almanya'nın 15,1 milyar
dolarla Türkiye'nin ihracatında birinci sırada, ithalatında ise
yaklaşık 21- 22 milyar dolarla Çin'den sonra ikinci sırada yer
aldığını dile getirdi.
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Son yıllarda Türk-Alman siyasi ilişkilerinde bir ivme
kaybı yaşansa da ilişkilerin bu yıl karşılıklı çabalarla
tekrar canlılık kazandığını vurgulayan Dönmez, şöyle
devam etti:
"21 Eylül’de Berlin’de saygıdeğer meslektaşlarımızla
gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, hem enerji hem de
ekonomi alanındaki ilişkilerimizin geliştirilmesine katkı
sağlaması bakımından oldukça yararlı olmuştur.
Akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın 27-29 Eylül
tarihlerinde Almanya’ya gerçekleştirdiği devlet ziyareti,
Almanya ile ikili ilişkilerimizin normalleştirilmesi
sürecine ivme kazandırmıştır. İkili ilişkilerimizin olması
gereken noktaya ulaştığı bu süreçte, ülkelerimiz arasındaki
iş birliğinin daha ileriye taşınmasına odaklanmamız
gerektiği kanaatindeyim. Bugün gerçekleştirdiğimiz
Türk-Alman Enerji Forumu’nun ikinci toplantısının,
Almanya ile enerji bağlamındaki ikili ilişkilerimize hız
kazandırmasının yanı sıra ikili ekonomik ve siyasi
ilişkilerimizde de katalizör rolü oynayacağına inanıyorum.
Bunun gibi büyük organizasyonların, ülkelerimiz
arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin geldiği seviyeyi
göstermesi açısından da önemli olduğu kanaatindeyim."

Yatırımlar, Türkiye'ye duyulan güvenin
göstergesi
Dönmez, Türkiye'de 7 binden fazla Alman şirketinin
faaliyet gösterdiğini belirterek, Almanya'nın Türkiye'de
yaklaşık 9,3 milyar dolar tutarında uluslararası
doğrudan yatırımının bulunduğuna dikkati çekti.
Birçok Alman şirketinin Türkiye'de uzun yıllardır
yatırımlarını sürdürdüğünü ifade eden Dönmez, şu
değerlendirmelerde bulundu:
"Ülkemize gösterilen bu ilgiden, firmaların Türkiye’ye
güveninden ve katkılarından memnun olduğumuzu
ifade etmek isterim. Türk-Alman ortaklığını daha ileri
seviyelere taşımak için iki ülkenin iş insanlarının üçüncü
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ülkelerde birlikte yatırım yapmaları her iki ülkenin de
çıkarına olacaktır. Ülkemizin enerji sektöründe son 15
yılda yaşanan dönüşüm sürecinde Alman enerji
şirketleri ve finans kurumları, finansmanın yanı sıra
teknolojilerini, uzmanlıklarını ve bilgilerini ülkemize
getirerek bu süreçte son derece önemli bir rol
üstlenmişlerdir. Bu şirketler ortaklarıyla birlikte
ülkemizin enerji sektörüne yaklaşık 25 milyar avro
yatırım yapmış ve 15 binin üzerinde istihdam
sağlamıştır. Yüksek yatırım miktarları, Alman şirketlerin
ve yatırımcıların hem sektöre hem de Türkiye’nin
ekonomisine duydukları güveni göstermektedir. Alman
şirketlerinin özellikle yenilenebilir enerji alanındaki
katkıları yadsınamaz düzeydedir."
Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide 2002'de 12
bin megavat seviyesinde bulunan kurulu kapasitesinin
2018'in ilk yarısında 40 bin megavat seviyesine
ulaşmasında bu şirketlerin katkılarının oldukça büyük
olduğunu ifade etti.
Geçen yıl gerçekleştirilen bin megavatlık rüzgar enerjisi
ihalesini Alman Siemens'in de dahil olduğu ortaklığın
kazandığını hatırlatan Dönmez, bu yıl veya gelecek yıllarda
yapılacak rüzgar ve güneş enerjisi ihalelerine Alman
şirketlerinin katılımından memnuniyet duyulacağını vurguladı.

Enerjinin yolu Türkiye'den geçiyor
Dönmez, AB'nin enerjide yapacağı stratejik hamlelerin
yolunun Türkiye'den geçtiğine işaret ederek,
Türkiye’nin artan jeopolitik konumunun öneminin
"Avrupa’nın enerji arz güvenliği Türkiye’den başlar"
tezini her geçen gün pekiştirdiğini belirtti.
Türkiye'nin güçlü liderliğin getirdiği siyasi istikrar ve
sağlam ekonomik altyapısı sayesinde, dev enerji
projeleri için istikrarlı ve güven veren bir partner olarak
öne çıktığını dile getiren Dönmez, şöyle konuştu:

4 ENERJİ GÜNDEMİ

"AB ve Rusya’nın anlaşması halinde TürkAkım
projesinin Avrupa’ya uzanması, Doğu Akdeniz gazının
en uygun maliyetle taşınması, Hazar bölgesindeki
ülkelerin mevcut boru hatlarına entegre edilmesi,
Kuzey Irak gazının uluslararası piyasalara açılması gibi
Avrupa enerji arz güvenliğine nefes aldıracak projelerin
en güvenli anahtar ülkesi hiç tartışmasız müttefik
Türkiye’dir. Büyük bir hevesle başlayan ancak sonu
hüsranla biten NABUCCO bunun hafızalardaki en taze
örneği. Ölü doğan NABUCCO yerine, Türkiye inisiyatif
alarak Avrupa’nın arz güvenliğine katkıda bulunacak
TANAP’ın hayata geçmesine ön ayak oldu. TANAP gibi
dev bir projenin erteleme olmadan zamanında bitmesi
Türkiye’nin ne kadar istikrarlı ve güvenli olduğunun bir
göstergesidir. İleriki dönemlerde TAP’a entegre edilecek
TANAP, doğal gaz tedariğinde bağımlılık sarmalından
kurtulmak isteyen AB için kaynak ülke ve güzergah
çeşitliliğinin sağlanması yönünden önemli bir rol üstlenecektir."

Yol haritası
Dönmez, bu yıl içinde Türkiye ve Almanya yetkilileri
arasında gerçekleştirilen toplantılar neticesinde, enerji
alanındaki iş birliğinin canlandırılarak daha ileri bir
seviyeye taşınması, spesifik hedef ve amaçların belirlenmesi
amacıyla bir "yol haritası" oluşturulduğuna dikkati çekti.
Bu yol haritasında, iki ülkenin kamu ve özel sektörünün
enerji alanında iş birliği yapabileceği alanlara ve
odaklanabileceği projelere yer verildiğini anlatan
Dönmez, şunları kaydetti:

Kaynak: AA

"Yol haritasında belirlenen iş birliği konularının Türk ve
Alman özel sektörünün de katkılarıyla somut iş
birliklerine dönüştürülebilmesi için dört çalışma grubu
oluşturuldu. Bu çalışma gruplarının faaliyet alanları
içinde hem Türkiye’nin hem de Almanya’nın büyük
önem verdiği yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği
başta olmak üzere enerji altyapısı ve sektör eşleşmesi
ile elektrik ve doğal gaz piyasalarındaki düzenlemeler
yer almaktadır. Forumun öğleden sonraki oturumunda,
söz konusu çalışma gruplarının çalışmalarının
sonuçlarını özel sektör temsilcilerimizle de paylaşması
planlanmaktadır. Belirlenen yol haritasının ve oluşturulan
çalışma gruplarının, ülkelerimiz arasındaki enerji iş
birliğinin doğru yönde gelişmesine ve somut projelerin
ortaya çıkarılmasına vesile olacağına inanıyorum.
Önümüzdeki süreçte iki ülke arasında enerji alanındaki
iş birliği potansiyelinin hızlıca hayata geçirilmesi
amacıyla bugün değerli meslektaşım Altmaier ile bir
niyet mektubu imzalayacağız. Bu niyet mektubunda
yer alan iş birliği alanlarında çalışmalarımızı süratle ve
sonuç odaklı devam ettirerek, halihazırda belirli bir
seviyeye ulaşmış olan ikili iş birliğimizi daha da
geliştireceğimize yürekten inanıyorum. Türk-Alman
ilişkileri vizyon üreten, gerçekçi ve kazan-kazan
anlayışıyla zaman içinde bütün krizleri fırsata çeviren
bir refleks geliştirmiştir. Sağduyulu ve önyargılardan
uzak bir yaklaşımla, karşılıklı güven ve anlayış
çerçevesinde atacağımız adımlarla iki ülke arasındaki
ilişkiler eminim ki çok daha parlak bir noktaya gelecek."
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‘’Sıfır Atık Zirvesi’’ Gerçekleştirildi
‘’Hedef yönetmelik ile uygulamayı bütün ülkeye yaymak’’
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2017 yılında hayata geçirdiği ve Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi”
bir yılı geride bıraktı.

Proje kapsamında 1 Kasım 2018 tarihinde de Beştepe
Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, bu alanın Türkiye
ve dünyadaki mevcut durumu ile etkilerinin ele alındığı,
“Sıfır Atık Zirvesi” gerçekleştirildi ve projenin çevre,
sosyal ve etik boyutunun yanı sıra döngüsel ekonomiye
katkısı tartışıldı. Zirvede ayrıca iyi uygulama örneklerine
ilişkin deneyimler paylaşıldı.

Zirvede konuşan Emine Erdoğan şunları
kaydetti;
“Sıfır Atık projesi ile atıkların kaynağında ayrıştırılması ve
geri dönüşüme girmesiyle, daha yaşanabilir bir çevre,

daha güçlü bir ekonomi hedefliyoruz. Ekim 2017’de
başlattığımız proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın
gayretli çabalarıyla güzel bir aşamaya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet
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Meclisi ve Bakanlık binalarında başlattığımız çalışma,
dalga dalga tüm ülkeye yayılıyor. Proje çerçevesinde,
bir yıl boyunca, toplumun tüm kesimlerinden çok
güzel destekler aldık. Sanayicilerimiz, iş adamlarımız,
üniversitelerimiz kendi kurumlarında örnek sistemler
kurdular. Her birini çevre duyarlılıkları nedeniyle tebrik
ediyorum. Şimdi iş, büyük ölçüde belediyelerimizde.
Vatandaşlarımızın, evlerinde ayrıştırdıkları atıkları,
belediyelerimizin
aynı
mantıkla
toplayıp
dönüştürmesi
gerekiyor.
Belediyelerin
vahşi
depolamayı terk edip, depolama veya yakma yerine
geri kazanıma odaklanması lazım. Atıkları, enerjiye
veya komposta dönüştüren entegre tesisler, tüm
şehirlerimizde olmalı. Bizlerin de kullan-at kültürünü
bir tarafa bırakarak, değişimi başlatmamız gerekiyor.
Bunun da ilk aşaması bireysel tutumlarımız.”

‘’Hedef yönetmelik ile uygulamayı
bütün ülkeye yaymak’’

uygulamayı hayata geçirmeleri için belediyelere
2019 yılı sonuna kadar süre verdik. 1 Ocak 2019
tarihinden itibaren de plastik poşetlerimizi ücretli
hale getiriyoruz. Böylece yıllık 440 olan kişi başı
plastik poşet kullanımı 2019 yılı sonunda 90’a, 2025
yılında ise 40 adete düşürülecektir. Diğer bir
çalışmamız ise içecek ambalajlarına depozito
uygulaması olacaktır. Böylece evsel atıklar içerisinde
önemli bir miktar teşkil eden bu atıkların temiz,
kaliteli ve etkin bir şekilde toplanmasını sağlayacağız.
Bunları başardığımızda 2023 yılında evsel atık geri
kazanım oranımızı en az yüzde 35 seviyesine
çıkartacağız. Tüm bu çalışmalarla hedefimiz yıllık;
100.000 kişiye doğrudan istihdam, 20 Milyar
ekonomik kazanç, İstanbul’un bir yıllık su ve elektrik
ihtiyacı eşdeğeri tasarruf, 2 Belgrad Ormanı kadar
ağacın kurtarılması, cari açığın %8 oranında
azaltılması sağlanacaktır” değerlendirmelerinde
bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da zirvede
yaptığı konuşmada şunları söyledi;

Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Akdeniz Eylem
Planı (UNEP/MAP) İcra Direktörü Gaetano Leone da
zirvede “Plastik Atıklar ve Deniz Kirliliği” başlıklı bir
konuşma gerçekleştirdi.

“Sıfır Atık Projesi bir tasarruf ve verimlilik projesidir.
Çevre konusunda son dönemde yaptığımız
çalışmalarla atığı öncelikli bir sorun olmaktan çıkarttık
ve atığı hammadde ve yeni ürünlere dönüşecek bir
kaynak olarak görmeye başladık. Projenin hayata
geçirildiği yaklaşık bir yıllık dönemde; 2,2 milyon ton
ambalaj atığı, 58.000 ton atık elektrikli ve elektronik
eşya, 38.000 ton bitkisel ve 80.000 ton madeni atık
yağ,184.000 ton ömrünü tamamlamış lastik
kaynağında ayrı toplanarak geri kazanılmıştır.
Hedefimiz, önümüzdeki günlerde yayımlayacağımız
Sıfır Atık Yönetmeliği ile bu uygulamayı bütün ülkeye
yaymaktır. Bu noktada belediyelerimize önemli
görevler düşüyor. Hazırladığımız yönetmeliğe göre
belediyelerimiz bundan sonra ikili toplama sistemi ile
atıkları ayrı toplamak için hizmet verecekler. Bu

Zirvede
gerçekleştirilen
ödül
töreninde,
Sürdürülebilirlik Politikaları ve Sıfır Atık Projesine
Destek Ödülü’nü Türk Hava Yolları adına İcra Kurulu
Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Sıfır Atıkİyi Gelecek Ödülü’nü Boğaziçi Üniversitesi adına
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed
Özkan, Sıfır Atık Sosyal Sorumluluk Ödülü’nü TEMA
Vakfı adına TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Deniz Ataç, Sıfır Atık Üretim Ödülü’nü SÜTAŞ adına
SÜTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Yılmaz, Sıfır Atık
Yenilikçilik Ödülü’nü İSBAK adına İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sıfır Atık Medya
Ödülü’nü TRT adına TRT Genel Müdürü İbrahim Eren
aldı.
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Zirvenin panel kısmında ilk olarak Türkiye Belediyeler
Birliği Başkanı Fatma Şahin bir konuşma
gerçekleştirdi.
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Zirve kamu, yerel yönetimler, özel sektör, yabancı
misyon, sivil toplum kuruluşları ve medya
temsilcilerinin
geniş
kapsamlı
katılımıyla
gerçekleştirildi.

Zirvede ayrıca “Sıfır Atık İyi Uygulama Örnekleri”,
“Sıfır Atık Uygulamalarının Sektöre Yansımaları” ve
“Sıfır Atık Yönetiminin Sosyal Boyutu” başlıklı
paneller gerçekleştirildi.

2023’te yıllık 33 milyon atık çıkacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ülkü
Yetiş moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Sıfır Atık İyi
Uygulama Örnekleri” paneline İSTAÇ Genel Müdür
Vekili Fatih Hoşoğlu İSBAK Genel Müdürü
Muhammed Alyürük, Arçelik Sürdürülebilirlik ve
Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı, Sütaş A.Ş.
Enerji ve Çevre AR-GE Grup Müdürü Mustafa Gül
konuşmacı olarak katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan
projeksiyonlarda, Türkiye genelinde, 2023 yılında
oluşan atığın 33 milyon tona çıkması beklenmektedir.
Oluşan bu atıkların herhangi bir işleme tabi
tutulmadan doğrudan depolama sahalarında bertaraf
edilmesi, her yıl yüzlerce futbol sahası büyüklüğünde
depolama alanına ihtiyaç duyulması anlamına
gelmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Filiz
Karaosmanoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen
“Sıfır Atık Uygulamalarının Sektöre Yansımaları”
paneline Benli Geri Dönüşüm Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer Benli, Hexagon Entegre Katı Atık
Yönetimi Teknik Direktörü Mehmet Ali Nalçacıoğlu,
PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri Araştırma,
Geliştirme ve Eğitim Vakfı) PAGÇEV (Türk Plastik
Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı
Geri Dönüşüm İktisadi İşletmesi) Başkanı Yavuz
Eroğlu, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye
Direktörü Rifat Ünal Sayman konuşmacı olarak
katıldı.

Sıfır Atık uygulamasıyla atıkların kaynağında ayrı
toplanarak geri dönüşümünün sağlanması ile
hammadde ve enerji israfının önüne geçilmesi
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda geri kazanılabilir
atıkların yoğun olarak oluştuğu kamu kurumları,
terminaller, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri,
hastaneler, otel ve restoranlar ile büyük iş yerleri
başta olmak üzere 2023’e kadar bütün Türkiye’de
Sıfır
Atık
Projesi’nin
hayata
geçirilmesi
hedeflenmektedir.

Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Güray Salihoğlu
moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Sıfır Atık
Yönetiminin Sosyal Boyutu” paneline Ticaret
Bakanlığı Daire Başkanı Dr. Yakup GÜZEL, Gıda
Kurtarma Derneği Kurucu Üyesi-Fazla Gıda A.Ş
CEO’su Olcay Silahlı, FAO Türkiye Temsilci
Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık konuşmacı olarak
katıldı.

Kaynak: https://yesilekonomi.com
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AB Tek Kullanımlık Plastik Eşyaları
Yasaklıyor
Avrupa Birliği, deniz kirliliğinin üstesinden gelmek için tek kullanımlık plastik eşyaların
yasaklanmasını onayladı. Bu ayın sonunda netleşecek karara Türk plastik sektörü tepkili.

Avrupa Parlamentosu üyeleri, deniz kirliliğinin
üstesinden gelmek için tek kullanımlık plastik
eşyaların yasaklanmasını onayladılar. Avrupa Birliği
Komisyonu’nun Mayıs ayında denizlerdeki plastik
kirliliğini önlemek amacıyla tek kullanımlık plastik
kulak pamuğu, çatal, kaşık, tabak, pipet ve balon
tutacaklarının yasaklanması için hazırladığı yönetmelik
tasarısı Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından kabul
edildi. Yasanın yürürlüğe girip girmeyeceğini Avrupa
Konseyi’nin 4-18 Kasım ve 18 Aralık’ta yapacağı
toplantılarda alacağı karar belirleyecek.
seçimleri öncesi yüzeysel bir çözümle göz boyamak
istediklerini vurguladı.

PAGEV: Bu Bir Çevre Değil Ekonomik
Savaş
Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından kabul edilen
yasa tasarısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve
Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz
Eroğlu, Avrupalı siyasetçilerin asıl çözümü ve
sorumluluklarını göz ardı ederek AB Parlamentosu

Kaynak. https://enerjigunlugu.net

AB’nin tek kullanımlık plastiklere getirmeye çalıştığı
yasağın altında ekonomik savaş olduğuna vurgu yapan
Eroğlu, “Türkiye son 8 yılda plastik mamül üretiminde
büyük atılım gerçekleştirerek Avrupa’da ikinci büyük
üretici konumuna yükseldi. Dünyada ise en büyük
altıncı plastik üreticisi konumundayız. Türk Plastik
Endüstrisi 11 bin firması ve 250 bin kişi istihdamı ile
Türkiye ekonomisinin lokomotif endüstrisidir. AB
ülkeleri rekabet edemedikleri için ithal etmek zorunda
kaldıkları ürünler yerine kendi üretimleri olan üstelik
pahalılığıyla da dikkat çeken Biyoplastik malzemesini
satmak için bu yasağı getirmeye çalışıyorlar. Eğer
benzer bir uygulama 2023 yılında Türkiye’de de
gerçekleşirse bu ürünleri üretmek için gerekli tüm hammaddeyi
Petkim, Sasa, Köksan gibi yerli kuruluşlar yerine AB’den
ithal etmek zorunda kalacağız” ifadesini kullandı.
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IEA: Verimlilik Tek Başına Enerjiyi
Katlayabilir
Enerji Günlüğü - IEA, 2040 yılına kadar uygulanacak etkili enerji verimliliği
uygulamalarıyla elde edilecek kazanımların tek başına dünyanın bugün kullandığı
enerjiden iki kat fazla ekonomik değer elde etmesini sağlayabileceğini öngördü.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)
yeni yayınladığı Enerji
Verimliliği 2018 Raporu’nda,
enerji verimliliğinin güvenli ve
sürdürülebilir bir enerji sistemi
oluşturmanın temel taşı
olduğunu kaydetti.
IEA, 2040 yılına kadar tek
başına verimlilik kazanımlarının,
dünyanın bugün kullandığı
enerjiden iki kat fazla ekonomik
değer elde etmesini
sağlayabileceğini öngördü.

Kaynak: https://enerjigunlugu.net

Enerji Faturaları Yılda 500 Milyar
Dolardan Fazla Düşebilir
IEA'nın enerji verimliliği konusundaki en son analizine
göre, doğru enerji verimliliği politikalarını uygulamak
için harcanacak küresel bir çaba tek başına, 2040 yılına
kadar dünya nüfusunun %20, dünyadaki bina
alanlarının %60 artacağı vizyonu ışığında sera gazı
emisyonlarının hızla zirveye ulaşmasını engelleyebilir.
Bunun gerçekleşmesi halinde, birçok ülke için önemli bir
sorun olan şehirlerdeki hava kirliliğini azalıp daha az
enerji ithalatı gerçekleştirilerek tüketiciler için enerji
faturaları yılda 500 milyar dolardan fazla düşebilecek.

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.
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İstanbul:
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