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Küresel ısınma tehdidinin ortaya çıkmasının 

temel sebebi olarak gösterilen sera gazlarının 

başında gelen karbondioksitin 2013 itibariyle 

atmosferdeki oranı 396 Ppm’ye kadar ulaştı. 

Karbondioksit oranında bir önceki yıla 

nazaran 2,9 Ppm oranında gerçekleşen 

yükseliş, 1983 yılından bu yana kaydedilen en 

yüksek sıçrama oldu. Öte yandan, 1990’dan 

2013 yılına geçen süre zarfında da sera 

gazlarının etkisi sonucu iklimlerde gerçekleşen 

ısınma oranı ise %34 olarak kayıtlara geçti.

Hala umut var ama hemen harekete 
geçilmeli

Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı Michel 

Jarraud, önlem alınmakta daha fazla 

gecikildiği taktirde iklim değişikliğinin önünün 

alınamayacağını vurgulayarak: “İvedilikle 

harekete geçmemiz gerekiyor. Ne kadar vakit 

kaybedersek, mücadele de bir o kadar hem 

zorlaşacak hem de pahalıya patlayacak. Eğer 

şimdi bir şeyler yapılmazsa bir noktada artık 

istenilen hedeflere de ulaşmak imkansız 

olacak. Şu an hala sonuç alınabilir ama bunun 

hemen olması gerekiyor’’ dedi.

Atmosferdeki Sera Gazı Seviyesi Rekor Kırdı!

Doğa kanunlarıyla pazarlık yapılmaz

Jarraud, doğa kanunlarıyla pazarlık 

yapılamayacağının altını çizerek, ‘‘Geçmişteki, 

günümüzdeki ve gelecekteki karbondioksit 

salınımları küresel ısınma ve okyanuslardaki 

asitlenme üzerinde çok daha fazla etki 

gösterecektir. Fizik kurallarını yeni baştan 

yaratamayız’’ şeklinde konuştu.

Jarraud, küresel ısınmayı 2 derece sınırında 

tutabilmek için bilim dünyasının gerekli bilgi ve 

ekipmana sahip olduğunu da vurguladı.

Kaynak: Enerji Günlüğü
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Atmosferdeki sera gazı seviyesi 2013 yılı itibariye son 30 senenin en yüksek 
seviyelerine ulaşarak rekor kırdı. Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) tarafından 
yayınlanan yıllık rapora göre, atmosferde bulunan ve en çok ısı tutma 
özelliğine sahip olan bileşikler olan sera gazlarının yoğunluğu ve 
okyanuslardaki asitlenme miktarı 2013 yılı itibariye son 30 senenin en yüksek 
seviyelerine ulaşarak rekor kırdı.
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Hükümetin, cari açıkla mücadele ve enerji 

verimliliğin artırma yönünde aldığı kararlar 

üzerine Maliye Bakanlığı da kendi alanını 

ilgilendiren düzenlemeleri yapmaya devam 

ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran 

Bakanlık, elektrik tüketiminde büyük yer tutan 

beyaz eşyalara ilişkin bir düzenlemeye 

gitmeye hazırlanıyor. Öte yandan, konuyla 

ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlarla yapılan 

çalışma ile de yalıtım konusunda ortaya çıkan 

maliyet üzerine çekimser kalan binalara da 

kolaylık getirilmesi amaçlanıyor.

Bunların yanı sıra, çevre kirliliğini önlemek 

amacıyla kendi alanında "ne yapabiliriz?" diye 

bir süredir çalışma yürüten bakanlık, 

karbondioksit emisyonu düşük olan araçları 

vergisel açıdan teşvik edici bir model planlıyor.

Verimli beyaz eşyalara ÖTV kolaylığı

Bakan Şimşek, AA muhabirine yaptığı 

açıklamada, daha önce de birçok kez ifade 

ettiği gibi, ülkenin ekonomi alanındaki önemli 

sorunlarından birinin cari açık olduğunu 

söyledi. Bunun en önemli nedeninin de enerji 

ithalatı olduğuna dikkati çeken Şimşek, 

hükümetin söz konusu bağımlılığın önüne 

geçme noktasında kararlı olduğunu ifade etti.

Şimşek, bu kapsamda her bakanlığın kendi 

görev ve yetki alanında çalışmalar 

yürüttüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

Bakan Şimşek'ten ÖTV müjdesi

"Cari açığın en önemli nedenlerinden biri enerji 

ithalatımız. Enerjide tasarrufu artırmak suretiyle 

tüketim hızını azaltmayı hedefliyoruz. Ülkemizde 

elektriğin yüzde 23'ü meskenlerde tüketiliyor. 

Günümüzde hemen herkesin evinde kullandığı 

buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri gibi 

beyaz eşyalar, bu tüketimde önemli bir rol 

oynuyor. Tabi bunların arasında enerji verimliliği 

de tüketimi de yüksek olan eşyalar var. Yeni 

üretilen ve satılan ürünlerde enerji verimliliği 

oldukça yüksek. Asıl sorun halihazırda birçok 

evde kullanılan ve çok elektrik tüketen eski 

teknoloji ürünler. Hükümet olarak işte bu 

ürünlerin fişten tamamen çekilmesi ve enerjiyi az 

tüketen ev eşyalarının daha da 

yaygınlaştırılmasının gayreti içindeyiz.

Bugün ülkemizde rüzgardan üretilen elektriğin iki 

katından fazlasını sadece buzdolapları tüketiyor. 

Sürekli elektrik fişine takılı tek beyaz eşya olan 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enerji verimliliği yüksek olan beyaz eşyalara 
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) avantajı sağlayacaklarını belirtti.

buzdolaplarının sarfiyatı ülkemizdeki toplam 

elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 7'sine 

tekabül ediyor. Bunun için enerji verimliliği 

yüksek olan beyaz eşyalara ÖTV avantajı 

sağlayacağız. Yapacağımız bir düzenlemeyle 

enerji verimliliği yüksek olan beyaz eşyaları 

tercih eden vatandaşlarımız, diğerlerine göre 

daha az ÖTV ödeyecek."

Yalıtım yaptıracaklara kolaylık

Enerji verimliliğini sağlamak için binalardaki 

yalıtımın da önemini vurgulayan Şimşek, 

yalıtımı yapılmayan binalarda ciddi bir kayıp 

olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek, yalıtımın öneminin aslında 

herkesçe bilindiğini ancak insanların bazen işin 

maliyetinden kaçındıklarını belirterek, şöyle 

devam etti:

"Vatandaşlarımızın şunu bilmelerini isterim ki 

binalara yapılan yalıtım sayesinde önemli bir 

avantaj elde ediliyor. Elektrik veya doğal gazın 

tüketiminin azalmasıyla hem vatandaşın parası 

cebinde kalıyor hem de cari açık noktasında 

ülkeye büyük bir katkı yapmış olunuyor. Zaten 

buraya yapılan yatırım, birkaç yıl içinde 

kendisini amorti de ediyor ama biz yine de bu 

noktada çekimser kalan bina sakinleri için bir 

hazırlık içindeyiz. Hükümet olarak binalarına 

yalıtım yaptırmak isteyenlere, alacakları ürünler 

için taksit kolaylığını da içeren alternatifli bir 

çalışma yürütüyoruz."

"Salınımı yüksek araçlara 'emisyon vergisi' 

geliyor"

Öte yandan, çevre kirliliğini önlemek amacıyla 

da bazı çalışmalar yürüttüklerini anlatan Şimşek, 

trafikteki araçların söz konusu kirlilikte büyük 

pay sahibi olduğunu bildirdi. Kullanıcıları, düşük 

emisyonlu araçları tercih etmeye yönlendirmeyi 

ve bu sayede daha temiz bir çevre oluşturmayı 

amaçladıklarını dile getiren Şimşek, sözlerini 

şöyle tamamladı:

"Çevre kirliliğini önlemek amacıyla trafiğe yeni 

çıkacak araçlardan karbondioksit salınımı düşük 

olanları vergisel açıdan teşvik edici bir model 

planlıyoruz. Pek çok AB ülkesinde de uygulanan 

bu modelle ilgili düzenlemeyi yeni yılın bütçesine 

yetiştirmek istiyoruz. Şu an elimizde bir taslak var 

ve buna göre, aracın karbondioksit emisyon 

düzeyine göre değişen tutarda yıllık bir 'emisyon 

vergisi' düşünüyoruz. Buradaki amacımız 

kesinlikle yeni bir gelir değil, çevre kirliliğini 

önlemek."

Kaynak : AA
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Hükümetin, cari açıkla mücadele ve enerji 

verimliliğin artırma yönünde aldığı kararlar 

üzerine Maliye Bakanlığı da kendi alanını 

ilgilendiren düzenlemeleri yapmaya devam 

ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran 

Bakanlık, elektrik tüketiminde büyük yer tutan 

beyaz eşyalara ilişkin bir düzenlemeye 

gitmeye hazırlanıyor. Öte yandan, konuyla 

ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlarla yapılan 

çalışma ile de yalıtım konusunda ortaya çıkan 

maliyet üzerine çekimser kalan binalara da 

kolaylık getirilmesi amaçlanıyor.

Bunların yanı sıra, çevre kirliliğini önlemek 

amacıyla kendi alanında "ne yapabiliriz?" diye 

bir süredir çalışma yürüten bakanlık, 

karbondioksit emisyonu düşük olan araçları 

vergisel açıdan teşvik edici bir model planlıyor.

Verimli beyaz eşyalara ÖTV kolaylığı

Bakan Şimşek, AA muhabirine yaptığı 

açıklamada, daha önce de birçok kez ifade 

ettiği gibi, ülkenin ekonomi alanındaki önemli 

sorunlarından birinin cari açık olduğunu 

söyledi. Bunun en önemli nedeninin de enerji 

ithalatı olduğuna dikkati çeken Şimşek, 

hükümetin söz konusu bağımlılığın önüne 

geçme noktasında kararlı olduğunu ifade etti.

Şimşek, bu kapsamda her bakanlığın kendi 

görev ve yetki alanında çalışmalar 

yürüttüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Cari açığın en önemli nedenlerinden biri enerji 

ithalatımız. Enerjide tasarrufu artırmak suretiyle 

tüketim hızını azaltmayı hedefliyoruz. Ülkemizde 

elektriğin yüzde 23'ü meskenlerde tüketiliyor. 

Günümüzde hemen herkesin evinde kullandığı 

buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri gibi 

beyaz eşyalar, bu tüketimde önemli bir rol 

oynuyor. Tabi bunların arasında enerji verimliliği 

de tüketimi de yüksek olan eşyalar var. Yeni 

üretilen ve satılan ürünlerde enerji verimliliği 

oldukça yüksek. Asıl sorun halihazırda birçok 

evde kullanılan ve çok elektrik tüketen eski 

teknoloji ürünler. Hükümet olarak işte bu 

ürünlerin fişten tamamen çekilmesi ve enerjiyi az 

tüketen ev eşyalarının daha da 

yaygınlaştırılmasının gayreti içindeyiz.

Bugün ülkemizde rüzgardan üretilen elektriğin iki 

katından fazlasını sadece buzdolapları tüketiyor. 

Sürekli elektrik fişine takılı tek beyaz eşya olan 

buzdolaplarının sarfiyatı ülkemizdeki toplam 

elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 7'sine 

tekabül ediyor. Bunun için enerji verimliliği 

yüksek olan beyaz eşyalara ÖTV avantajı 

sağlayacağız. Yapacağımız bir düzenlemeyle 

enerji verimliliği yüksek olan beyaz eşyaları 

tercih eden vatandaşlarımız, diğerlerine göre 

daha az ÖTV ödeyecek."

Yalıtım yaptıracaklara kolaylık

Enerji verimliliğini sağlamak için binalardaki 

yalıtımın da önemini vurgulayan Şimşek, 

yalıtımı yapılmayan binalarda ciddi bir kayıp 

olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek, yalıtımın öneminin aslında 

herkesçe bilindiğini ancak insanların bazen işin 

maliyetinden kaçındıklarını belirterek, şöyle 

devam etti:

"Vatandaşlarımızın şunu bilmelerini isterim ki 

binalara yapılan yalıtım sayesinde önemli bir 

avantaj elde ediliyor. Elektrik veya doğal gazın 

tüketiminin azalmasıyla hem vatandaşın parası 

cebinde kalıyor hem de cari açık noktasında 

ülkeye büyük bir katkı yapmış olunuyor. Zaten 

buraya yapılan yatırım, birkaç yıl içinde 

kendisini amorti de ediyor ama biz yine de bu 

noktada çekimser kalan bina sakinleri için bir 

hazırlık içindeyiz. Hükümet olarak binalarına 

yalıtım yaptırmak isteyenlere, alacakları ürünler 

için taksit kolaylığını da içeren alternatifli bir 

çalışma yürütüyoruz."

"Salınımı yüksek araçlara 'emisyon vergisi' 

geliyor"

Öte yandan, çevre kirliliğini önlemek amacıyla 

da bazı çalışmalar yürüttüklerini anlatan Şimşek, 

trafikteki araçların söz konusu kirlilikte büyük 

pay sahibi olduğunu bildirdi. Kullanıcıları, düşük 

emisyonlu araçları tercih etmeye yönlendirmeyi 

ve bu sayede daha temiz bir çevre oluşturmayı 

amaçladıklarını dile getiren Şimşek, sözlerini 

şöyle tamamladı:

"Çevre kirliliğini önlemek amacıyla trafiğe yeni 

çıkacak araçlardan karbondioksit salınımı düşük 

olanları vergisel açıdan teşvik edici bir model 

planlıyoruz. Pek çok AB ülkesinde de uygulanan 

bu modelle ilgili düzenlemeyi yeni yılın bütçesine 

yetiştirmek istiyoruz. Şu an elimizde bir taslak var 

ve buna göre, aracın karbondioksit emisyon 

düzeyine göre değişen tutarda yıllık bir 'emisyon 

vergisi' düşünüyoruz. Buradaki amacımız 

kesinlikle yeni bir gelir değil, çevre kirliliğini 

önlemek."

Kaynak : AA



5

Gazete ayrıca, ülkenin teknolojik olarak 
geri kalması bakanlıkta yapılan 
tahminlerin gerçekleştirilememesinin 
başlıca nedeni olabileceğini kaydetti. 
Kaya gazı üretiminde tüm dünyada 
hidrolik kırma yöntemi kullanılıyor. Söz 
konusu yöntemi uygulamak için fazlaca 
su kaynaklarına da ihtiyaç duyuluyor. 
Çin’de ise halen içme suyu sıkıntısı 
çekiliyor. Ayrıca ülke üretilen gazı 
tüketiciye ulaştırabilecek geniş bir boru 
hattı dağıtım şebekesine sahip değil. 
Tüm bunlara rağmen gerekli 
teknolojilerin elde edilmesini müteakip 
Çin kaya gazı üretimini hızla arttırmayı 
planlıyor.

Çin Toprak ve Doğal Kaynaklar 
Bakanlığı’nın raporunda 2013 yılında 
200 milyon metreküp kaya gazı 

Çin Kaya Gazı Üretimini 150 Kat Arttıracak!

Çin Toprak ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, günümüzde ülkede üretilen 200 
milyon metreküpten kaya gazı miktarını 2020 yılına kadar 30 milyar 
metreküpe çıkarmayı öngörüyor. Haberi, Çin iş çevrelerine ait “Meyji 
tszintszi sinven” gazetesine atıfta bulunarak İTAR-TASS duyurdu.

üretildiği kaydedildi. Bakanlık 
önümüzdeki yıl üretimi altı buçuk 
milyar metreküpe çıkarmayı planlıyor.

Kaynak: Rusya’nın Sesi
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Türkiye’de Kayserigaz, Bursagaz, EWE Enerji, 
Enervis şirketleri ile doğalgaz dağıtım, enerji 
ticareti ve enerji hizmetleri alanlarında 
faaliyet gösteren EWE Turkey Holding, 
çalışanlarının tamamını “Bu ses hepimizin, bu 
enerji bizim” sloganı ile ilk defa bir araya 
getirdi. Bursa Hilton Otel’de gerçekleşen “1. 
EWE Türkiye Paylaşım Toplantısı”nın 
sunuculuğunu ise Türkiye’nin sevilen 
yüzlerinden Kadir Çöpdemir üstlendi.

EWE Turkey Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Willem Schoeber’in de katıldığı 
toplantıda, EWE AG CEO’su Dr. Werner 
Brinker de bir video mesaj ile holding 
çalışanlarını selamladı. Mesajına “Türkiye’de 

EWE Ailesi Büyük Buluşmasını Bursa’da 
Gerçekleştirdi harika bir ekibimiz var, geçmişte önemli 

başarılar elde ettik, bunun için de sizlere 
içtenlikle teşekkür etmek istiyorum” sözleriyle 
başlayan Dr. Brinker, tüm çalışanlara beraberlik 
içerisinde harikulade bir gün dilediğini iletti.

EWE Turkey Holding Genel Müdürleri Dr. Frank 
Quante ve Bekir Sami Acar ise konuşmalarında 
EWE’nin Türkiye’de uzun bir mesafe kat 
ettiğini ve aynı zamanda büyük ve güzel bir aile 
haline geldiğini ifade ettiler. Önümüzdeki 
dönem büyüme hedefleri doğrultusunda daha 
yapılacak çok iş olduğunu belirten Dr. Quante 
ve Acar, EWE’nin Türkiye’deki yeni atılımları 
için şirketlerin ve çalışanların hazır olması 
gerektiğini belirttiler.

Türkiye enerji piyasasının önde gelen yatırımcılarından olan EWE Turkey Holding, 
bütün iştiraklerindeki çalışanlarını bir araya getirdiği “EWE Türkiye Paylaşım 
Toplantısı”nın ilkini Bursa’da gerçekleştirdi. EWE Turkey Holding Genel Müdürleri 
Dr. Frank Quante ve Bekir Sami Acar’ın katıldığı toplantıda, EWE AG İcra Kurulu 
Başkanı (CEO) Dr. Werner Brinker de bir video mesaj ile Türkiye’deki çalışanlarını 
selamladı. Sunuculuğunu Kadir Çöpdemir’in yaptığı gece, Ziynet Sali konseriyle 
sona erdi.

“Bu ses hepimizin, 
                      bu enerji bizim”

Kadir Çöpdemir’in eğlenceli sunumuyla renk 
kattığı toplantıda, öğleden sonra Mehmet Auf 
ve Ritim Orkestrası sahne aldı. Gecenin 
kapanışını ise Türk müziğinin önemli 
seslerinden Ziynet Sali gerçekleştirdi. EWE 
Turkey Holding çalışanları, Sali’nin eşsiz sesi ve 
canlı performansıyla keyifli bir gece geçirdi. 
Tüm çalışanlar önümüzdeki yıllarda da 
tekrarlanarak gelenekselleştirilecek 
toplantıların bir sonrakini dört gözle 
beklediklerini dile getirdi.



Türkiye’de Kayserigaz, Bursagaz, EWE Enerji, 
Enervis şirketleri ile doğalgaz dağıtım, enerji 
ticareti ve enerji hizmetleri alanlarında 
faaliyet gösteren EWE Turkey Holding, 
çalışanlarının tamamını “Bu ses hepimizin, bu 
enerji bizim” sloganı ile ilk defa bir araya 
getirdi. Bursa Hilton Otel’de gerçekleşen “1. 
EWE Türkiye Paylaşım Toplantısı”nın 
sunuculuğunu ise Türkiye’nin sevilen 
yüzlerinden Kadir Çöpdemir üstlendi.

EWE Turkey Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Willem Schoeber’in de katıldığı 
toplantıda, EWE AG CEO’su Dr. Werner 
Brinker de bir video mesaj ile holding 
çalışanlarını selamladı. Mesajına “Türkiye’de 

harika bir ekibimiz var, geçmişte önemli 
başarılar elde ettik, bunun için de sizlere 
içtenlikle teşekkür etmek istiyorum” sözleriyle 
başlayan Dr. Brinker, tüm çalışanlara beraberlik 
içerisinde harikulade bir gün dilediğini iletti.

EWE Turkey Holding Genel Müdürleri Dr. Frank 
Quante ve Bekir Sami Acar ise konuşmalarında 
EWE’nin Türkiye’de uzun bir mesafe kat 
ettiğini ve aynı zamanda büyük ve güzel bir aile 
haline geldiğini ifade ettiler. Önümüzdeki 
dönem büyüme hedefleri doğrultusunda daha 
yapılacak çok iş olduğunu belirten Dr. Quante 
ve Acar, EWE’nin Türkiye’deki yeni atılımları 
için şirketlerin ve çalışanların hazır olması 
gerektiğini belirttiler.
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Kadir Çöpdemir’in eğlenceli sunumuyla renk 
kattığı toplantıda, öğleden sonra Mehmet Auf 
ve Ritim Orkestrası sahne aldı. Gecenin 
kapanışını ise Türk müziğinin önemli 
seslerinden Ziynet Sali gerçekleştirdi. EWE 
Turkey Holding çalışanları, Sali’nin eşsiz sesi ve 
canlı performansıyla keyifli bir gece geçirdi. 
Tüm çalışanlar önümüzdeki yıllarda da 
tekrarlanarak gelenekselleştirilecek 
toplantıların bir sonrakini dört gözle 
beklediklerini dile getirdi.



Dünyanın en uzun süre havada kalabilen güneş enerjili uçağı Solar Impulse, 
beş günde dünya turuna hazırlanıyor. Projenin fikir babası Bertrand Piccard, 
Al Jazeera’ye konuştu; “Temiz enerji alanında çok büyük gelişmelerin ilk 
adımını attık” dedi.
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Yenilenebilir enerji alanındaki en büyük teknolojik 
girişimlerden biri olan Solar Impulse’ın iki 
pilotundan biri olan Fransız Bertrand Piccard, 
Brisa 25. Sürdürülebilir Değişim Konferansı 
kapsamında İstanbul’a geldi. Piccard, 2015’te 
gerçekleştirecekleri beş günlük dünya turu 
denemesiyle temiz enerji alanındaki devrimde 
çok önemli bir adım atacaklarını ifade etti. Al 
Jazeera Türk’e konuşan Piccard, yeni nesil 
mühendislerin yanı sıra bir toplumdaki tüm 
bireylerin temiz enerjinin önemini anlaması 
gerektiğini vurguladı.

Eski teknolojilerin kullanılması ve yeterince 
yaratıcı olunmaması nedeniyle enerjimizi boşa 
harcadığımızı ifade eden Piccard, ülkelerin 
gelişmesi için temiz enerji teknolojilerine 
odaklanmak zorunda olduklarını ifade etti.

Büyüme ve istihdamın temiz enerji 
teknolojileriyle sağlanabileceğini belirten, 
Piccard, devletlerin iş imkanı yaratmak, 
sanayilerin kârını artırmak ve yeni ürünler 
sunmak için enerji kaybını azaltan teknolojilere 
odaklanmaları gerektiğinin altını çizdi. Piccard, 
“Eğer sadece her yeri güneş panelleriyle 
kaplarsanız bu hiç yoktan iyidir ancak yeterli 
olmaz. Çünkü güneş enerjisi eski ampuller, ısı 
yalıtımı düşük olan binalar ve enerji verimliliği 
düşük jeneratörler nedeniyle harcanır. Eğer 
yaratıcılığı temiz enerji devriminde yaparsak 
enerji kaybını ortadan kaldırır. Bu sayede 
geleceğin teknolojisini elde eder ve birçok iş 
imkânı yaratabiliriz” dedi.

Güneş Enerjisiyle Beş Günde Dünya Turu!

Dünyayı 5 günde turlayacak

Bertrand Piccard ve Andre Borschberg’in 
pilotluğunu yaptığı Solar Impulse, havada kalmak 
için tamamen kanatlarında bulunan güneş 
panelleriyle topladığı enerjiyi kullanıyor. İkili, 
2013’te 26 saat havada kalmayı başararak, bir 
güneş enerjili uçaklar en uzun süre havada kalma 
rekorunu kırmıştı. Solar Impulse, 3 Mayıs 2013’te 
başladığı ABD turunu 6 Temmuz’da 
tamamlayarak ülkeyi boydan boya kat etmişti.

Beş gün sürmesi planlanan dünya turu için 
geliştirilen Solar Impulse 2, 72 metre kanat 
genişliğine rağmen sadece 2.3 ton ağırlığında. 
Kanatları 17 bin güneş hücresiyle kaplı olan Solar 
Impulse, saatte maksimum 140 km hıza ulaşabiliyor.

İnsan bedeninin sınırlarını da test edecek uçakla 
günler süren simülasyonlar gerçekleştiren Piccard 
ve Borschberg, beş gün boyunca değişmeli olarak 
pilotluk yapacak. Pilot kabininin arkasında 
bulunan bölmede, yardımcı pilot egzersiz 
yapacak ve uyuyacak.

Kaynak: Energy Time



Servetleri petrole dayalı olan ABD’nin sayılı 
zengin ailelerinden Rockefeller’lar fosil 
yakıtlarına yaptıkları yatırımları elden çıkartıp 
tamamen temiz enerjiye yönelme kararı aldı.

Rockefeller Kardeşler Vakfı (Rockefeller 
Brothers Fund), iklim değişikliğine karşı 
oluşturulan bir hayırseverler grubuna katılma 
kararı aldı.

Sözkonusu hayırsever grup, fosil yakıtları ile 
ilişkili toplam 50 milyar dolarlık yatırımı, 
çevreye duyarlı alanlara kaydırmayı 
hedefliyor.

Rockefeller ailesinin kararı, New York’taki 
Birleşmiş Milletler iklim değişikliği 
konferansının arifesine rastlıyor.

New York Times gazetesi, bu adımın birkaç yıl 
önce üniversite kampüslerinde başlayıp 
küresel bir harekete dönüşen yatırımcı 
politikasının bir parçası olduğunu yazıyor.

Global Divest-Invest olarak bilinen ve fosil 
yakıtlarına yapılmış yatırımları temiz enerjiye 
yöneltmeyi hedefleyen harekete, emeklilik 
fonları, dini gruplar ve büyük üniversiteler 
katılma sözü verdi.

2014’ün başından beri, katılımcı kurumların 
yeni enerji alanlarına kaydırma sözü verdiği 
yatırım miktarının ikiye katlandığı bildiriliyor.

Rockefeller Kardeşler Vakfı’nın yöneticisi 
Stephen Heintz, fosil yakıtlarından geri 
çekilmelerinin, aile servetinin kurucusu John 
D. Rockefeller’in de arzu edeceği bir şey 
olduğunu söylüyor.

Rockefeller Vakfı, Tosil Yakıtlar Yerine 
Tamamen Temiz Enerjiye Yönelme Yararı Aldı
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Heintz, ”eğer günümüzde yaşıyor olsaydı, 
geleceği gören akıllı bir işadamı olarak, fosil 
yakıtlarını bırakıp temiz ve yenilenebilir enerjiye 
yönelirdi.” diye konuştu.

Rockefeller ailesi vakfı, 1940 yılında John D. 
Rockefeller’ın iki oğlu tarafından kuruldu. 31 
Temmuz 2014 tarihi itibarıyla vakfın 
yatırımlarının toplam varlığı 860 milyon dolar 
olarak bildiriliyor.

Salı günü Birleşmiş Milletler’in New York’taki 
genel merkezinde yapılacak olan iklim değişikliği 
zirvesine, 125 devlet ve hükümet başkanının 
katılması bekleniyor.

Bundan önce iklim değişikliği konusunda yapılan 
benzer düzeyde bir zirve, Danimarka’nın 
başkenti Kopenhag’da 2009 yılında 
gerçekleşmiş, fakat başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Kaynak: BBC



Karabük Üniversitesinin Avrupa Birliği’nde (AB) geçerli sertifikalı yenilenebilir 
enerji teknisyeni yetiştirme programı başlayacak.Türkiye, Portekiz, Fransa ve 
İtalya ortaklığında, AB’nin Leonardo Da Vinci hibe programı tarafından 
fonlanan yenilenebilir enerji konusunda teknisyen yetiştirme programı 
Karabük Üniversitesinde start alacak.

Proje sorumlusu ve içerik belirleme uzmanı 
Selman Çağman, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, eğitimde kullanılacak modüllerin 
Fransız yenilenebilir enerji uzmanları Mickael 
Schweres ve Jay Hudnall tarafından 
geliştirildiğini ve kendisi tarafından 
Fransızcadan çevrildiğini söyledi.

Eğitim sonunda verilecek sertifikanın Avrupa 
Yeterlilikler Çerçevesi’ne (EQF) uygun, ulusal 
mesleki yeterlilik sistemine kayıtlı ve tanınan bir 

Türkiye Yenilenebilir Enerji Teknisyeni 
Yetiştirecek...

belge olduğunu belirten Çağman, programın 
yeşil bina, biyo-kaynaklı materyaller, enerjetik 
dönüşüm, rüzgar türbin atölyesi konularını 
içereceğini aktardı.

Çağman, “Kaynakların hızlı tüketimi ve enerji 
gereksinimi gelecek nesillere ne gibi sonuçlar 
doğurur?” sorusundan yola çıktıklarını ve 240 
bin avro bütçesi olan projenin, AB’ye üye ve 
aday ülkelerde mesleki eğitime yönelik 
politikaları geliştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Eğitime katılan 27 kişiye AB’de geçerliliği olan 
yenilenebilir enerji teknisyenliği sertifikası 
verilecek ve katılımcılar “Elektrik Mühendisliği”, 
“Rüzgar Türbin Teknisyenliği” ve “Termal Enerji 
Teknisyenliği” alanlarında uzmanlaşacak. 

Kaynak: AA
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