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6. İstanbul Karbon Zirvesi’nde
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından
İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 9 Nisan 2019 tarihinde
düzenlenecek olan ‘‘VI. İstanbul Karbon Zirvesi”

‘’1,5 Derecelik Küresel Isınmaya Karbon Yönetimi ile Dur Demek için
Yeşil Ekonomi Yolu” odak konusuyla kamu, sivil toplum, iş dünyası,
akademi ve gençleri, konusunun lider platformunda bir araya getirecek.

4. İstanbul Karbon Zirvesi’nde, tekstil sektöründe
atıksu ısı geri kazanımı projesi ile “Düşük Karbon
Kahramanları” ödülünü alan Enervis, bu yıl
Demir - Çelik Sektöründe “Alüminyum Ergitme
Fırınları Atık Isı Geri Kazanımı Projesi” ile yeniden
“Düşük Karbon Kahramanı Ödülü’ne” aday oldu.
“Enerji verimliliği” ve “sürdürülebilirlik” alanlarında
bütüncül bir hizmet sunmaya odaklanan Enervis,
enerji verimliliği ve karbon salınımı konularındaki
farkındalığından artmasına imkan sağlayan bu
tür organizasyonları desteklemektedir.
Karbon Ayak İzi ile ilgili özet raporlar sunarak

tesislerin tasarruf potansiyellerini ve gelecek
faaliyetlerin sürdürülebilirliği için alınması gereken
önlemleri tespit eden Enervis, enerji üretiminde
karbon yönetiminin bilinirliğini artırmayı amaçlıyor.
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 yetkin konuşmacılarla yeşil
ekonomi konuları ele alınacak.
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Enervis,
10. Enerji Verimliliği
Forum ve Fuarı'nın
iki farklı etkinliğinde
konuşmacı olarak
yer alıyor.
T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı himayesinde
11-12 Nisan 2019 tarihlerinde
İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası
Kongre ve Sergi Sarayı'nda
ziyaretçileri ile buluşacak olan
Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı;
bir kez daha sektörün öncü firmaları
ile başta Avrupa ve Amerika olmak
üzere 20'nin üzerinde ülkeden
profesyonel ve ziyaretçiyi bir araya
getirmeye hazırlanıyor.

Enerji Verimliliği alanında bütüncül hizmet sunarak
lider kuruluş olma yolunda ilerleyen Enervis, her yıl
olduğu gibi bu yılda 10. Enerji Verimliliği Forum ve
Fuarı'na destek olmaya devam ediyor.
"Bir Kaynak Olarak Enerji Verimliliği-Enerjideki
Gizli
Hazine"
ana
teması
çerçevesinde
düzenlenecek olan oturumlar kapsamında Enervis
Genel Müdürü Osman Kipoğlu konuşmacı olarak
yer alacak.
Kipoğlu, 12 Nisan Cuma günü 09:00- 10:30 saatleri
arasında gerçekleştirilecek olan Almanya -Türkiye
işbirliği- Enerji Verimliliği Network Sistemleri
konulu oturumda Alman Enerji Ajansı ile birlikte
Türkiye’de ve Almanya’da Enerji Verimliliği
konusunda tecrübelerini paylaşacak.
Yine aynı gün 16:00 – 17: 30 arasında düzenlenecek
olan ‘’Enerji Verimliliğinde Başarılı Uygulamalar’’
oturumunda
Enervis’in
sanayi
sektöründe
gerçekleştirmiş olduğu başarılı tespit ve
uygulamaları dinleyicileri ile paylaşacaktır.
Enerji, iletişim, tarım, sanayi ve teknoloji, ulaşım,
bina ve hizmetler ve finans sektörlerinin önde
gelen firmaları ve uzmanlarının bir araya geleceği
fuarın açılışını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Sayın Fatih Dönmez gerçekleştirecektir.
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Mart Ayında
Elektrik Üretimi ve
Tüketimi Azaldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı verilerine göre;
Türkiye’nin elektrik tüketimi
mart’ta geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 1,49;
üretimi yüzde 1,83 azaldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre,
Martta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 1,49 azalarak 23 milyar 784 milyon 153 bin
kilovatsaate gerilerken, elektrik üretimi de yüzde
1,83 azalışla 23 milyar 788 milyon 57 bin
kilovatsaate düştü.

ELEKTRİK TÜKETİMİ:
23 MİLYAR 784 MİLYON 153 BİN KW/H
ELEKTRİK ÜRETİMİ:
23 MİLYAR 788 MİLYON 57 BİN KW/H

ELEKTRİK ÜRETİMİ
DOĞAL GAZ

%18,08

İTHAL
KÖMÜR

YERLİ
KÖMÜR

%18,67

%17,37

HİDRO
ELEKTRİK

RÜZGAR
ENERJİSİ

%32,33

%8,58

Türkiye’nin elektrik ithalatı yüzde 99,8 artarak,
259 milyon 45 bin kilovatsaate yükseldi.

ELEKTRİK İTHALATI: %99,8 ARTTI
Elektrik üretiminin yüzde 18,08’i doğal gaz
santrallerinden, yüzde 18,67’si ithal kömür ve
yüzde 17,37’si yerli kömür santrallerinden
karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı
yüzde 32,33’ü bulurken, rüzgar enerjisinin payı
yüzde 8,58 oldu.
Kalan yüzde 4,97’lik kısım ise jeotermal, güneş,
fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.
Kaynak: http://enerjienstitusu.de

Martta elektrik ihracatı da yüzde 22,2 artarak
264 milyon 52 bin kilovatsaate yükseldi.

ELEKTRİK İHRACATI: %22,2 ARTTI
Şubat sonu itibariyle elektrikte toplam kurulu
kapasite 89 bin 47 megavata ulaştı.

KURULU KAPASİTE: 89 BİN 47 MW
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Enerji Depolama Maliyetleri
Hızla Düşüyor
2018’in ilk yarısından
bu yana
lityum-ion batarya ile
elektrik depolama
maliyetleri
%35 azaldı.

‘‘

BloombergNEF (BNEF) tarafından yapılan araştırmaya göre,
elektrik depolama ile güneş ve rüzgar enerjisi dünyanın en hızlı
gelişen ve ucuzlayan teknolojileri olarak dikkat çekiyor. 2018’in
ilk yarısından bu yana lityum-ion bataryaların seviyelendirilmiş
enerji maliyeti %35 azalarak MWh başına 187 dolara geriledi.
2012 yılına göre ise maliyet %76 oranında azaldı.

Rüzgar ve Güneş Enerjisinde de Maliyetler
Düşüyor
Öte yandan daha bir kaç yıl öncesinde son derece pahalı olan
denizüstü rüzgar santrallerinin maliyeti ise %24 gibi büyük bir
düşüş kaydetti. Karasal rüzgar ve güneş santrallerinin
maliyetleri de düşmeye devam etti. 2019 yılı başında rüzgar
maliyeti bir önceki yıla göre yüzde 10 düşüşle megavatsaat
başına 50 dolara, güneş maliyeti ise yüzde 18 düşüşle 57
dolara geriledi. Güneş enerjisinde maliyetler 2010 yılına göre
megavatsaat başına yüzde 84 oranında düşerken, karasal
rüzgar enerjisinde yüzde 49 ve denizüstü rüzgar enerjisinde
ise yüzde 56 oranında azaldı.

Kaynak: https://enerjigunlugu.net
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Küresel
Karbondioksit
Emisyonu
% 1,7 Artışla
Tarihi
Zirvesini
Gördü

Kaynak: https://www.enerjigazetesi.ist

Uluslararası
Enerji
Ajansı’nın
(IEA)
hazırladığı “Küresel Enerji ve Karbondioksit
Emisyonları Statü Raporu”na göre, 2018’de
küresel enerji talebi yüzde 2,3 oranında artış
ile 2010 yılından günümüze en yüksek
seviyesine çıktı.
2018’de küresel elektrik talebi % 4 oranında
artış gösterirken dünyada toplam doğalgaz
talebi ise % 4,6 oranında büyüdü. Küresel
petrol talebi ise 2018’de 2017’ye göre % 1,3
oranında arttı. Bu artışta Amerika Birleşik
Devletleri (ABD), Çin ve Hindistan’da
yaşanan talep büyümeside etkili olmuştur.
Dünya’nın
enerji
sektörü
kaynaklı
karbondioksit emisyonu 2018’de 2017’ye
göre % 1,7 oranında artış ile 33 gigatona
yükselirken küresel karbondioksit emisyonu
değerleri tarihi zirvesini gördü.

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.

Enervis Enerji Servis San. ve Tic. A.Ş.
Bursa:
Bağlarbaşı Mah. 1. Bakım Sok. No: 2
16160 Osmangazi Bursa

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

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

T (0212) 215 30 80

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

