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ENERVİS’TEN HABERLER

Enervis Almanya’da İnceleme Gezisine Katıldı
Enervis, 5-7 Aralık tarihleri arasında Alman – Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK)
tarafından, Federal Almanya Ekonomi Bakanlığı desteğiyle düzenlenen “Kamu
Binalarında ve Sanayide Energy Contracting” konulu teknik inceleme gezisine katıldı.

Enerji verimliliği
performans sözleşmesi
uygulama örneklerinin
incelendiği geziye
Türkiye’den Enerji Verimliliği
Derneği üyeleri ve
Enerji Bakanlığı temsilcileri
katılım sağladı.
Enervis Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Frank Quante’ninde
katılım sağladığı etkinlikte, Almanya'da Enerji Performans
Sözleşme modelinin uygulandığı, Pauline Hastanesi, GE Enerji
Çevrim Santrali, Edison-Höfe Ofis ve Ticari Binası ve Alman
Enerji Ajansı ziyaretleri gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen çalıştaylarda ESCO Pazarlarının Uluslararası
Yaygınlaştırma Stratejilerinde Deneyimler ve Türkiye’ye
Uygulanabilirliği, ESCO Stratejisinin Alman-Türk Enerji
İşbirliğine Dahil Edilmesi, Türkiye ESCO pazarı için strateji
önerileri, Türkiye’ye Almanya Contracting Know-How’un
Aktarım İmkanları tartışılmıştır.
Yapılan çalıştaylar sonucunda Enerji Bakanlığı’nın desteği ile
Türkiye’de kamu ve sanayi binalarından birer örnek olmak üzere
pilot proje uygulanması kararlaştırılmıştır.
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Enervis ISO 50001 Kurulumunda Kurumsal
Firmalara Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Enervis, alanında uzman kadrosu ile enerji verimliliği çalışmalarından elde ettiği bilgi
ve tecrübeyi Enerji Yönetim Sistemi kurulumu danışmanlık hizmetlerine de
yansıtmaya devam ediyor.

Enervis, İş Bankası’na ait
iş merkezlerinin yönetimini
yapan İŞMER’e
ISO 50001 Enerji Yönetim
Sistemi kurulum danışmanlığı
hizmeti verecek.
Çalışma kapsamında İŞMER’e
ait İstanbul ve Ankara’da
bulunan iş merkezlerine hizmet
sağlayacak.
ISO 50001 kurulum danışmanlığı kapsamında iş
bankası çalışanlarına enerji verimliliği farkındalık
eğitimleri ve iç tetkikçi eğitimi verilecek.
Enervis işbirliği ile kuracağınız Enerji Yönetim
Sistemi ile, kuruluşunuzda tüketilen enerji
ölçülebilir, yönetilebilir hale gelecek ve aynı
zamanda enerji verimliliği açısından iyileştirmelerin
sürekliliğini sağlayacaktır. İnteraktif eğitimler
sayesinde de çalışanlarda kendi faaliyet ve
davranışlarının enerji tüketimine etkisi konusunda
farkındalık oluşturacaktır.
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Dünyanın 500 Yıllık Enerji İhtiyacını
Karşılayabileceği İddia Edilen
Maden Bulundu
Teknolojik cihazlar hayatımızın vazgeçilmez parçaları
haline gelerek yaygınlaşırken tüketilen kaynaklarda
artış gösteriyor. Geliştirilen teknolojileri elde
edebilmek için doğal kaynaklar çok fazla kullanılmaya
başlandı. Üretim adedi artıkça tüketilen kaynaklarda
aynı oranda artıyor. Bu nedenle enerji yakın geleceğin
en büyük problemleri arasında yer alıyor.

Gelişen teknolojiyle beraber
hayatımız kolaylaşırken,
kaynakların tüketimi konusunda
bazı sorunlar yaşıyoruz.
Japonya’da keşfedilen bir maden
dünyanın enerji ihtiyacını
yüzyıllar boyunca karşılayabilecek
bazı elementler içeriyor.
Bilim insanları bu madenin dünya
genelindeki enerji ihtiyacını en az
500 yıl karşılayabileceğini söylüyor.
Kaynak: http://enerjienstitusu.de

Geçtiğimiz aylarda Japonya’daki bir madende
rastlanan oluşumun içerisinde yer alan elementlerin
dünyanın enerji ihtiyacını yüzyıllar boyunca
sağlayabileceği belirtildi. Bulunan madde tortulaşmış
bir oluşum gibi görünüyor. Ancak bilim insanlarının
yaptığı analizler sonucunda bu maddenin dünya
üzerindeki en nadir elementlerden oluştuğu ortaya
çıktı.
Bilim insanları bu keşiften sonra bu madenleri
işlemeye başlayarak bu nadir elementlerden
faydalanmak istiyor. Japonya bu maddenin
bulunmasıyla her ne kadar şanslı olsa da maddenin
içinde bulunan elementlerin tüm gezegenin enerji
ihtiyacını 500 yıl boyunca karşılayabileceği iddia
edildi. Eğer iddialar doğruysa bu bütün gezegen için
çok iyi bir haber.
Bu maddenin volkanik aktiviteler sonucu oluşmuş veya
Dünya oluşmaya başladığı zamanlarda olan
patlamalar sonucunda meydana gelmiş olabileceği
düşünülüyor. Bu nedenle çok geniş alanlara yayılmış
ve çıkarılması çok zor olan mucizevi enerji kaynağı için
Japonya çoktan çözüm aramaya başladı.

ENERJİ GÜNDEMİ
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Çin’in Yapay Güneşi 100 Milyon Santigrat
Derece Sıcaklığa Ulaştı
Çinli araştırmacılar, 100 milyon santigrat derece sıcaklığa ulaşabilen inanılmaz bir
yapay güneş üretmeyi başardı.

Araştırma ekibinin dün yaptığı
açıklamada, dünya merkezli
güneş simülatörünün
100 milyon santigrat derece
sıcaklığa ulaştığı
duyuruldu.

Güneş’in gerçek sıcaklığı yaklaşık olarak 15 milyon
santigrat derece. Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı
Plazma Fiziği Enstitüsü, EAST olarak bilinen “yapay
güneşi” test ettiğini açıkladı.
EAST, yuvarlak bir kutu içine yerleştirilmiş büyük, halka
şeklinde bir yapay güneş makinesidir. Çin’in Anhui
Eyaleti’nde, Bilim Adasında devam eden bu proje,
devasa ısıyı oluşturmak için nükleer füzyon kullanıyor;
sadece makineyi açmak günde 15 bin dolara mal
oluyor.
EAST’in amacı nükleer füzyonu anlamak ve bunu
alternatif bir güç kaynağı olarak kullanmak.

Kaynak: http://enerjienstitusu.de
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Eski Kömür Sahasına 10 Bin 100 Fidan
Dikildi
Amasya'nın Suluova ilçesinde üretim faaliyeti tamamlanan eski kömür sahasına ﬁdan
dikim töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katılımıyla gerçekleştirildi.

"Bir Enerji Bir Nefes Projesi" kapsamında, Amasya'nın
Suluova ilçesinde ki Eski Çeltek Kömür Maden
Sahalarının Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon
Çalışmaları Programı’na, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez, Amasya Valisi Osman Varol,
Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Suluova İlçe
Belediye Başkanı Fatih Üçok, Yeni Anadolu Madencilik
ve Teknolojileri Genel Müdürü Nadim Ekiz, kurum ve
kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
programda yaptığı konuşmada, geçen yıl başlattıkları

proje kapsamında, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği
(GAZBİR), Petrol Sanayi Derneği (PETDER), Elektrik
Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Kömür Üreticileri
Derneği (KÖMÜRDER) ile yürüttükleri ağaçlandırma
çalışmasına bütün tarafların yoğun ilgisinin ve
katılımının kendilerini memnun ettiğini söyledi.
Geçen yıl projenin tanıtımını yaparken çıkarılacak her
100 ton kömür için 1 ağaç dikileceğini duyurduklarını
hatırlatan Dönmez, "Bugün de Eski Çeltek Kömür
İşletmesi'nin üretime son verdiği kömür sahasını
ağaçlandırarak yeniden doğaya kazandırıyoruz. 100
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dönümlük arazide 10 bin 100 adet ağacı toprakla
buluşturduk. Kömür sahası bugüne kadar ürettiği
kömürle ekonomimize can verdi. Milletimizin refahı için
işçi kardeşlerimiz burada gece gündüz, sıcak soğuk
demeden alın teri döktü. Saha bugünden itibaren
üreteceği oksijenle bizlere, doğaya ve içindekilere can
vermeye devam edecek. En küçüğü 2, en büyüğü 6
yaşında olan karaçam, servi, mahlep, akasya ve sedir
ağaçları ilçemizin güzelliğine ve estetiğine ayrı bir ruh
katacak." ifadelerini kullandı.
Politikalarının temelinde sürdürülebilir çevre politikaları
olduğunu belirten Dönmez, "Son 16 yılda kurulu
gücümüzü 2,5 kat artırırken bu üretim artışında en
büyük pay yenilenebilir enerji kaynaklarından geldi. Son
10 yılda yenilenebilir enerji kurulu gücümüz yaklaşık
yüzde 200 oranında arttı. Yenilenebilir enerji kaynaklı
kurulu gücümüzün toplam içindeki payı da yüzde
34’ten yüzde 47’ye yükseldi. 2018 yılında hidrolik hariç
yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimimiz 2017
yılına göre yaklaşık yüzde 35, 2016 yılına göre yaklaşık
yüzde 70 oranında artış gösterdi. İnşallah gelecek on yıl
içerisinde yenilenebilir enerji kurulu gücümüz toplam
kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 53’ünü oluşturacak.
Bu artışta hiç kuşkusuz iki yıl önce ilan ettiğimiz Milli
Enerjive Maden Politikamızın rolü büyük. Türkiye’nin
enerjide yerli kaynaklarını daha fazla kullanması, dışa
bağımlı olduğumuz kaynakları ise kontrol edilebilir bir
seviyeye çekmesi hiç kuşkusuz hepimizin ortak
hedefi"diye konuştu.
Yerli kömürde çevreci bir yatırım modeli geliştirdiklerini
vurgulayan Dönmez, "Üreticilerimizle anlaştık. İki yıl
içinde eski nesil santrallerin bacalama ve filtreleme
sistemleri değiştirilecek. Yeni nesil santraller ise en ileri
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teknolojiyle doğal dengeyi bozmadan ve minimum
emisyon değerleriyle inşa edilecek. Temiz kömür
teknolojisi başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünyanın
her yerinde giderek yaygınlaşıyor. Bu konudaki
çalışmaları dikkatle inceliyoruz. Kömür gün geçtikçe
daha temiz bir yakıt olmaktadır. Temiz kömür
teknolojileriyle kömürün üretimi, zenginleştirilmesi ve
kullanımında
verimliliği
maksimum
seviyeye
çıkaracağız. Diğer yandan düşük emisyon değerleriyle
de çevresel etkilerini en aza indireceğiz"dedi. Dönmez,
nükleer enerjide karbon ayak izini azaltma yönünde
attıkları adımların önemli olduğunu ifade ederek,
"Nükleer enerji sera gazı salınımına sebep olmadığı için
iklim değişikliği ile ilgili hedeflerimiz açısından kritik
öneme sahip. Bakanlık görevine ilk başlarken şu hususu
her platformda dile getirdim; 'Enerji verimliliğinden
sıkça bahseden bir bakan olacağım' Enerji verimliliği,
sağlayacağı ilave enerji arzının yanı sıra mevcut sera
gazı emisyonumuzun azalmasını da sağlayacak" diye
konuştu.
Türkiye'nin OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında
oldukça düşük emisyon değerlerine sahip olduğuna da
işaret eden Dönmez, “Şunu gururla söyleyebilirim ki
Türkiye dünyayı en az kirleten ülkeler arasında. Ancak
bizim çevresel hassasiyetimiz medeniyetimizin bir
parçası. O nedenle bu konuda sorumluluğumuzun çok
ötesinde bir hassasiyet sergiliyoruz. Bu anlamlı gün
vesilesiyle
buradan
enerjisektörünün
bütün
paydaşlarına da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Enerji
sektörü bu konuda öncü, bayrağı en önde taşıyan
sektörlerin başında gelsin. Türkiye’nin enerjisi
ormanlarımızda hayat bulsun." ifadeleriyle sözlerini
tamamladı.

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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