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Yenilenebilir Yatırımları 280 Milyar 
Dolara Dayandı
Dünyada yenilenebilir enerjiye yatırımları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,11 
artışla 279 milyar 800 milyon dolara yükseldi.

Geçen yıl dünyada yenilenebilir enerjide toplam kurulu 

güç önceki yıla göre 178 gigavat artışla 2 bin 195 

gigavat oldu.

Yenilenebilir enerji kapasitesine en büyük katkı son 

yıllarda maliyetleri düşen ve daha verimli teknolojiler 

kullanılan rüzgar ve güneş enerjisi sektöründen geldi.

Dünya genelinde güneş enerjisindeki kurulu güç 2017'de 

bir önceki yıla kıyasla yüzde 32,67 artarak 402 gigavat 

düzeyine ulaştı. Aynı dönemde rüzgar enerjisi kurulu 

gücü de yüzde 10,66 artışla 539 megavata yükseldi.

Yenilenebilir enerji yatırımları 2017'de bir önceki yıla 

göre 2,11 artışla 279 milyar 800 milyon seviyesine ulaştı. 

Bu yatırımlarla 2017'de dünya genelinde yenilenebilir 

enerji sektöründe istihdam, 10 milyon 300 bin kişiye ulaştı.
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Kaynak: https://www.dunya.com

21. Yüzyıl Yenilenebilir Enerji 
Politikaları Organizasyonu 
(REN21) raporuna göre, geçen yıl 
küresel kurulu kapasitenin yüzde 
70'i yenilenebilir enerjiden 
karşılandı.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Bakanlığımız ile İTÜ tarafından 
projelendirilerek uzaya gönderilen UBAKUSAT deneysel uydusu, yörüngesine 
yerleşti" dedi.

Türkiye Milli Teknolojilerle Uzayda

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı 
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile İTÜ 
tarafından geliştirilen UBAKUSAT, 3 Nisan gecesi saat 
23.30'da Florida Kennedy Uzay Merkezi’nde gerçekleştirilen 
fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildi.

Söz konusu fırlatmanın, Elon Mask'a ait Space X 
firmasının Falcon 9 roketiyle yapıldığı bilgisini veren 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, "Roketle uzaya gönderilen kargo kapsülünde, 
UBAKUSAT'ın yanı sıra İTÜ tarafından geliştirilen ve uzay 
radyasyonuna karşı zırh malzemesi olarak kullanılacak 
'canlı polimeri' de test amacıyla Uluslararası Uzay 
İstasyonu’na gönderdik." diye konuştu.

Arslan, bu materyallerin, açık uzay şartlarında test edileceğinin 
altını çizdi. Kenetlenmenin 4 Nisan'da başarıyla gerçekleştiğini 
aktaran Arslan, UBAKUSAT uydusunun ise 11 Mayıs 
gecesi yörüngesine başarıyla yerleştirildiğini anlattı.

UBAKUSAT uydusu ve diğer deney malzemelerinin Uluslararası 
Uzay İstasyonu'na ulaştıktan sonra Japonya'ya ait Kibo 
Uzay Modülü'nden yörüngeye bırakıldığını belirten Arslan, 
söz konusu uydunun amatör telsiz haberleşmesinin yanı 
sıra pek çok bilimsel deney için kullanılacağını kaydetti.

Arslan, bu doğrultuda öncelikli olarak VHF/UHF bantlarında 
çalışan bir transponder (alıcı-verici) görevini yerine getireceğine 
işaret etti. UBAKUSAT uydusunun ikincil görev olarak ise 
güneş ve gölgede uzay ortamındaki elektron yoğunluğunu 
ölçeceğini ifade ederek, uydu üzerinde ayrıca 3 eksende 
ölçüm yapan manyetometre (manyetik alan ölçümü), 
dönü ve ivme ölçerlerin bulunduğunu bildirdi.

"Çalışmalarımızı Türkiye Uzay Ajansı ile 
taçlandıracağız"
Arslan, 3,25 kilogram ağırlığındaki "küçük dev uydunun" 

mekanik yapısı, görev bilgisayarı ve uydu haberleşme 
birimlerinin tamamının proje kapsamında yerli olarak 
geliştirildiğinin altını çizerek, en az bir yıl süreyle 
yörüngede kalarak, görevini başarıyla yerine getirmesini 
planladıklarını kaydetti.

Tamamen yerli olarak üretilen sistemleri açık uzay 
ortamında test etme imkanını da sahip olacaklarını da 
vurgulayan Arslan, "Söz konusu test süreci, Türkiye'nin 
kendi uzay teknolojilerini geliştirmeye başlaması 
açısından büyük önem taşıyor. Bu sistemler hem kendi 
uzay teknolojimizi hem de nükleer teknolojimizi 
geliştirmemize vesile olacak. Bu ürünleri kendi nükleer 
denizaltılarımızı üretmekte dahi kullanabileceğiz." 
değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, söz konusu materyallerin başarıyla testlerden 
geçmesinin, Türkiye'ye bu alanda sınıf atlatacağını 
vurgulayan Arslan, uzay ve uydu çalışmalarını yakında 
Türkiye Uzay Ajansı ile taçlandıracaklarını söyledi.

Ajansın kurulmasına ilişkin yasal altyapı hazırlıklarını 
tamamlama aşamasına geldiklerine işaret eden Arslan, 
"Geçmişte elde ettiğimiz deneyimlerimizi yeni 
teknolojilerimizle üst seviyeye çıkaracağız. Tüm 
çalışmaları, Ajans altında toplayarak uydu üretip, uzaya 
astronot gönderen bir ülke olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yenilenebilir enerjiye yönelik çalışmaları, 
meyvesini vermeye başladı. 

Otobüs Durakları Enerji Üretecek

Bu kapsamda hazırlanan "Solar Enerjili Otobüs Durağı"na 
yönelik ilk denemede başarı sağlandı. Projeyle durakta 
bekleyen yolcular, telefon, tablet, engelli araç gibi 
ekipmanları şarj edebilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya alınan 
“Solar Enerjili Otobüs Durağı” projesi çerçevesinde 
enerjisini güneşten alan Solar Durak geliştirildi, 
Büyükşehir Belediyesi otobüs durağında denemesi 
yapılan ve yarar sağlayan solar duraklar, şehrin muhtelif 
noktalarına yerleştirilerek kentte ekolojik farkındalık 
oluşturacak.

Sürdürülebilir bir kentleşme amacıyla uygulanan proje, 
değişik ve farklı yenilenebilir enerji yatırımlarına ışık 

tutacak. Otobüs duraklarının çatısının da enerji 
üretebilecek bir alan olarak kullanılabileceği, bu sayede 
karbon emisyonunu azaltmaya katkı sağlanacağını gözler 
önüne seren Solar Durakları, doğa dostu malzemelerden 
üretildi.

Ürettiği enerjiyi depolayan durak, gece aydınlatma için 
ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamını karşılayacak, ayrıca 
tasarruflu aydınlatma sistemiyle desteklenecek. Proje, 
yeni nesil otobüs duraklarının sürdürülebilir şehircilik ve 
ekolojik temellere dayanan anlayışla gelişeceğini ortaya 
koydu.

Kaynak: http://gazeteenerji.net
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk 
yaptığı açıklamada, geri dönüşüm ekonomisinin her 
geçen gün katlanarak büyüdüğünü, cam şişelerden 
lastiklere, kartonlardan plastiklere kadar geri 
dönüştürülen atıkların birçok kişiye de istihdam 
sağladığını belirtti.

En çok üretilen atıkların başında plastikler ve bu gurupta 
da pet şişelerin geldiğine dikkati çeken Öztürk, "Geçen 
yıl piyasaya sürülen 236 bin ton pet şişeden, 140 bin 
tonu geri dönüştürüldü. Yılın ilk çeyreğinde ise 17 bin 
500 ton pet ambalaj atık ekonomiye geri kazandırıldı." 
diye konuştu.

 Çevre ve Şehircilik     
 Bakanlığınca lisanslı 600 ambalaj   
 atığı toplama ve ayırma tesisi   
 bulunduğunu aktaran Öztürk,   
 plastik ambalaj atıklarının    
 temizlenip kırılarak hammadde elde  
 edilen 95 geri dönüşüm tesisinin yer  
 aldığını söyledi.
Bu atıkların geri dönüşümüyle ortaya çıkan enerji 
tasarrufuna işaret eden Öztürk, "2017'de 140 bin ton 
pet ambalajın geri dönüştürülmesiyle yaklaşık 333 bin 
konutun 1 yıllık tükettiği enerji miktarı olan 800 bin 
miliwatt saat (MWH) enerji ve 3 milyon metreküp 
depolama alanından tasarruf edildi." ifadelerini kullandı.

Atık pet şişeler elyaf ve iplik oluyor

Türkiye'de pet ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile 
"pet flake/çapaklar" elde edildiğini dile getiren Öztürk, 

İlk Çeyrekte 17 Bin 500 Ton Pet Şişe Geri 
Dönüştürüldü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Öztürk, "Geçen yıl piyasaya sürülen 236 bin 
ton pet şişeden, 140 bin tonu geri dönüştürüldü. Yılın ilk çeyreğinde ise 17 bin 500 
ton pet ambalaj atık ekonomiye geri kazandırıldı" bilgisini paylaştı.

bunların ağırlıklı olarak polyester esaslı elyaf ve iplik 
üretim sektörlerinde kullanıldığını vurguladı.

Mustafa Öztürk, 2017 yılında revize edilen Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile ambalaj üreticilerine 
2018 itibarıyla üretimlerinde ambalaj atığı veya bu 
atıklardan elde edilen geri dönüştürülmüş malzeme 
kullanım oranı olarak "yüzde 4" zorunluluğu getirildiğini 
hatırlatarak, 

 Böylece hem geri dönüşümün   
 özendirilmesine yönelik yasal alt yapı  
 oluşturulmuş, hem de ambalaj   
 atıklarının tekrar ambalaj üretim  
 sürecine dahil edilerek ileri geri   
 dönüşüm teknolojileri ile yüksek   
 katma değerleri ürünlere çevrilmesi  
 amaçlanmıştır.
değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Geçtiğimiz yıl tüm veri merkezlerinin ve ofislerinin elektrik ihtiyacını yüzde 100 
yenilenebilir enerji ile karşılama taahhüdü veren Google, bu hedefine ulaştığını açıkladı.

Google, Elektrik İhtiyacını Yüzde 100 
Yenilenebilir Enerjiden Karşılıyor

60 bin çalışanıyla dünyanın en büyük şirketlerinden bir 
tanesi olan Google, 2017 yılında yaptığı açıklamada 
tüm veri merkezlerinin ve ofislerinin tamamen 
yenilenebilir enerjiye geçeceğini duyurmuştu.

Yenilenebilir enerji projesini ilk olarak 2012 yılında 
ortaya koyan internet devi, küresel teknoloji 
şirketlerinin doğada bıraktığı karbon ayak izinin endişe 
verici olduğunu söylemişti. Nitekim yapılan 
araştırmalar, dünyadaki sera gazı emisyonunun yüzde 
2’sine teknoloji şirketlerinin sebep olduğunu gösteriyor.

Halihazırda dünyanın yenilenebilir enerjiyle çalışan en 
büyük şirketi olan Google, geçtiğimiz yıl koydukları 
hedefe ulaştıklarını duyurdu. 2017 yılında kullandığı 
elektriğin yüzde 57’sini rüzgar ve güneş enerjisinden 

sağlayan şirket, bu oranı yüzde 100’e çıkararak müthiş 
bir işe imza attı.

Geliştirdiği enerji tesisleriyle ve çeşitli 
yerlerden satın aldığı yenilenebilir elektrikle 
sadece 5 senede hedefine ulaşan şirket, 3 
gigawatt’lık (3GW) daha yenilenebilir enerji 
almak için sözleşmeleri olduğunu, ancak 
gerekli olan tüm yeşil enerjiyi üretmek için 
henüz yeteri kadar tesislerinin olmadığını 
ifade etti. Şirket, yenilenebilir enerjin 
büyük kısmını ABD’deki rüzgar 
santrallerinden temin ediyor.

‘‘

‘‘
Kaynak: https://enerjienstitusu.org



Projelerinizi güvenli ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirmek için 
mühendislik, tedarik, montaj, yapım ve proje yönetimi uzmanlığı ile 
verimli, modern ve yüksek teknolojili tesisler kuruyoruz.

Anahtar teslim 
verimli tesis kurulumu 

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

T 0224 800 28 50    F 0224 800 28 51   

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


