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Enerji yöneticisi çıkmış sınav sorul

ENERJİ YÖNETİmİ HAKKINDA Sıkça SORULAN SORULAR, SSS-1 ENERJİ YÖNETİcİsİ YÖNETME VEYA ENERJİ MÜDÜRÜNHİZATINI ALMA ZORUNLULUĞU NEDİr? 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca ve Enerji ve Enerji Verimliliği Yönetmeliği'nde belirtildiği üzere, bir enerji yöneticisine sahip olmak
gerekir; Endüstriyel işletmelerde enerji yönetimi ile ne yapmalı; Her şeyden önce, endüstriyel işleme bir TEP HESABı yapmak gerekir. Hesaplanan yıllık toplam enerji tüketimine uygun olarak, bir enerji yöneticisine sahip olma veya bir enerji yöneticisinin hizmetlerinden alma zorunluluğu ve enerji yönetimi ile ilgili yapılması
gerekenler farklılık göstermektedir. ELDE EDILEN TEP'in toplam miktarına göre; Sanayi tesisinizin toplam yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP'den azsa, endüstriyel tesisinizde bir enerji yöneticisine sahip olmak zorunda değilsiniz. Endüstriyel tesisinizin yıllık toplam enerji tüketimi 1.000 TEP'in üzerindeyse ve 5.000 TEP'den
azsa, endüstriyel tesisinizde bir enerji yöneticisine sahip olun. Sanayi tesisinizin yıllık toplam enerji tüketimi 5.000 TEP'in üzerindeyse ve 50.000 TEP'den azsa, endüstriyel tesisinizde bir enerji yöneticisine sahip olun. Sanayi tesisinizin yıllık toplam enerji tüketimi 50.000 TEP'den fazlaysa, endüstriyel tesisinizde bir Enerji
Yönetim Birimi oluşturduğunuzdan emin olun ve bu enerji yönetimi hizmetleri için bir zorunluluktur. Yıllık toplam enerji tüketimini tonlarca eşdeğer yağa (TEP) çevirmek için tıklayınız. ADV Enerji olarak, TEP hesabınızı yapmamızı istiyorsanız bize ulaşın. Ticari binalarda ve ofis binalarında enerji yönetimi ile ne yapmalı;
Her şeyden önce, ticari bina veya hizmet binasıihtiyaçlarını belirlemek için, bakanlık tarafından belirlenen iki kriter öğrenmek gerekir; Öncelikle ticari binanızın veya hizmet binanızın TEP HESABI yapılmalıdır. Yıllık toplam enerji tüketiminiz 500 TEP veya daha azdır. İkincisi, lisanslı metrekare bakmak gerekir. Lisansın
metrekaresinin 20.000 m2'den fazla olup olmadığını görmeniz gerekiyor. Bu iki kriterden herhangi biri ticari veya hizmet binanızı kapsıyorsa, bir enerji yöneticiniz olmalıdır. Örneğin, aşağıdakileri kullanmak isterseniz: Bir ticari binanın veya hizmet binasının lisanslı metrekaresi TEP değeri 501 TEP'den 20.000 m2'den
fazlaysa, bir enerji yöneticisine (randevu) sahip olmak veya bir enerji yöneticisinin hizmetini almak zorunludur. Bir ticari bina veya hizmet binasının ruhsatlı metrekaresi 20.000 m2'den fazla ise 499 TEP'e mal olan TEP'de bir enerji yöneticisinin (randevu) veya bir enerji yöneticisinin hizmetine sahip olunması zorunludur.



Ticari inşaat veya veya Binanın lisanslı metrekaresi 20.000 m2 TEP Değerinde 501 TEP'den az ise, bir enerji yöneticisine (Hedef) sahip olmak veya bir enerji yöneticisinin hizmetini almak zorunludur. Bir ticari bina veya hizmet binasının lisanslı metrekaresi TEP 499 TEP değeri ile 20.000 m2'den az ise, bir enerji
yöneticisinin (randevu) olması veya bir enerji yöneticisinin hizmetini alması zorunlu değildir. Kamu binalarında enerji yönetimi ile ne yapmalı; Öncelikle, kamu inşaatı ihtiyaçlarını belirlemek için, Bakanlık tarafından belirlenen iki kritere bakmak önemlidir; Öncelikle ticari binanızın veya hizmet binanızın TEP HESABI
yapılmalıdır. Yıllık toplam enerji tüketiminiz olan 250 TEP veya daha azdır. İkincisi, lisanslı metrekare bakmak gerekir. Lisansın metrekaresinin 10.000 m2'den fazla olup olmadığını görmeniz gerekiyor. Bu iki kriterden herhangi biri ticari veya hizmet binanızı kapsıyorsa, bir enerji yöneticiniz olmalıdır. Örneğin, aşağıdakileri
kullanmak isterseniz: Kamu binalarında lisanslı metrekare TEP değeri 251 TEP'den 10.000 m2'den fazlaise, bir enerji yöneticisinin olması veya bir enerji yöneticisinin hizmetialması zorunludur. Kamu binalarında ruhsatlı metrekare 249 TEP tep değerinden 10.000 m2'den fazla ise, bir enerji yöneticisinin olması veya bir
enerji yöneticisinin hizmetialması zorunludur. Kamu binalarında ruhsatlı metrekare 251 TEP'e mal olan TEP'den 10.000 m2'den az ise, bir enerji yöneticisinin olması veya bir enerji yöneticisinin hizmetialması zorunludur. Kamu binalarında ruhsatlı metrekare 249 TEP'e mal olan TEP'den 10.000 m2'den az ise, bir enerji
yöneticisinin olması veya bir enerji yöneticisinin hizmetine sahip olması zorunlu değildir. Organize sanayi bölgelerinde enerji yönetimi ile ne yapmalı; İlk olarak, organize sanayi bölgesinde işletmelerin sayısı hesaplanır. Organize sanayi işletmelerin sayısına bağlı olarak, hesaplama sırasında alınan sayı bir enerji yöneticisi
(randevu) veya bir enerji ve enerji yönetimi yöneticisi hizmetleri almak yükümlülüğüne bağlı olarak değişir. Serbest bırakılan toplam işletme sayısına göre; Organize sanayi bölgesindeki işletmelerin sayısı 50'nin üzerinde ise enerji yönetim birimi (EYB) oluşturulması zorunlu değildir. Organize sanayi bölgesindeki
işletmelerin sayısı 50'den fazla ise, enerji yönetim birimi (EYB) oluşturmak gerekir. Elektrik santrallerinde güç yönetimi ile ne yapmalı; Her şeyden önce, enerji santrallerinin güç kapasitesini belirlemek gereklidir. MW göre santralin kurulu kapasitesi, enerji yöneticisi olma veya enerji yöneticisinin hizmet alma yükümlülüğü
ve enerji yönetimi alanında yapılması gerekenler farklılık gösterir. Sonuç olarak toplam Konseyin yetkisi doğrultusunda; Santralin kurulu kapasitesi 100 MW'tan az ise, bir enerji yöneticisine (randevu) sahip olmak veya enerji yürütme hizmeti almak gerekli değildir. Santralin kurulu gücü 100 MW'tan fazla ise, enerji
yöneticisinin (randevu) veya enerji yöneticisinin hizmetini alması zorunludur. Açıklama: Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, gelişmiş ülkelerde enerji yoğunluğu değerleri 0,09 ile 0,19 arasında değişirken, ülkemizde bu değer 0,38'dir. Bu değer, ki bu değer, azalan değil ve ortalamanın çok üzerinde, ülkemizde enerji
verimliliğinde büyük ilerleme ler kaydetmemiz gerektiğini göstermektedir.  Açıklama: Stand By Loan: Şirketin sorumlu olduğu ve şirketin başvuru sözleşmesinde belirtilen şartlar altında reddetmesi nedeniyle oluşan nakit açığının finansmanını karşılamak için hazine garantisi olmayan bir şirket tarafından sağlanan ikincil bir
krediyi ifade eder. Açıklama: Dikkate alınabilir araştırma bazı türleri: Ayarlama - Operasyon - Bakım Basınçlı Hava Sistemleri Elektrik Motor Sistemleri Buhar Sistemi Isıtma, Havalandırma, Klima Sistemleri Öneriler Çalışanların Kendi stok yüksek, G7country siyasi baskı ibadet Açıklama düşük kalite üzerine Çıkar. Çünkü
dünyada hızla artan enerji talebinin zemininde, mevcut enerji kaynaklarının kademeli olarak azaltılması ve çevre bilincinin geliştirilmesi, enerjinin daha verimli kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Doğru Cevap - C. Yatırımın çok kısa sürede tamamlanması Kamu borçları üzerinde olumsuz etki sağlanması Yabancı
sermayenin yüksek teknoloji transferi istikrarlı ve güvenli bir ekonomik ortama duyarlı dır Özel sektörün karlılığı amacı nedeniyle vergi gelirlerinde artış sağlanması Yanıt Bildirimi: Dezavantajlar İşlem-İlet-Transfer Yöntemi - Özel sektör projesinin maliyeti çok yüksekse, endüstriyel hizmetler veya mallar tarafların çok sayıda
garanti ve anlaşmanın karmaşıklığı profesyonel personel yüksek düzeyde gerektirebilir tüketici hesabının maliyeti artabilir. , Yabancı sermaye istikrarlı ve güvenli ekonomik koşullara duyarlıdır. Bazı çevrelerin bir tür kapitülasyon olarak gördükleri - faaliyet döneminin sonunda eski ve yararsız nesnelerin transferi - kar ve
döviz transferi nedeniyle siyasi bir argüman olarak tepki kullanma. Doğru cevap, Hedeflenen finansman, bilgi sunumu ve 2005/32/ECs Eko-Proje Direktifi'nin uygulanmasının yoğunlaştırılması gibi Politika araçlarıdır, Yeşil Vergi Paketi, ev aletleri ve iklim değişikliği paketini tamamlayan (buzdolabı, 92/75/EEC Enerji
Etiketleme Direktifi televizyonların etiketlenmesi, çamaşır makineleri, vb) direktifi, hangi araç lastik etiketleme biçimi gösterir Açıklama: AB enerji verimliliği politikası beş ana konular etrafında oluşturulur: 1. Önlemler Ortak Politika ve Avrupa Enerji Verimliliği Eylem Planı 2 altında kabul edilmiştir. Ulusal Enerji Verimliliği
Eylem Planları: Bir üye devletin enerji tasarrufu hedefine ulaşması için gerekli ulusal stratejiyi sunmaktadır. Toplum mevzuatının ulusal mevzuata yansıtışsüreci, mali teşviklerin doğru uygulanması ve idari prosedürlerin çok karmaşık olması uyum sürecini karmaşıklaştırmaktadır.3 En önemli tüketici sektörü olan binalar ve
enerji tüketen ürünler için yasal çerçeve4. Hedeflenen finansman, bilgi temsili ve Belediye Başkanları Sözleşmesi'nin 5. Buna göre, Enerji Verimliliğinde Uluslararası İşbirliği Buna göre, doğru cevap, a. düşük emisyonlu teknolojilerin pazarını zorlaştırabilecek düşük emisyonlu teknolojilerin pazarı, bazı araçları kapsayacak
şekilde verimliliği azaltan kişilere karşı direncini artırmayı zorlaştırabilir, toplu taşıma araçlarının çekiciliğini yeniden yaratarak veya artırarak şehirler için faaliyet gösteren ulaşım sistemlerinin benimsenmesi yüksek maliyet nedeniyle etkisiz olabilir: İş Aktarımı (İhD) Cevabın açıklaması: Yasama organlarının özel sektöre
daha fazla yatırım yapması; Yap-Adacık (YI), Yap-Adacık-Transfer (YID), İş Hakları Transferi (İhD) ve Otoürün gibi yatırım modelleri uygulanmıştır. Günümüzde ülkemizdeki toplam üretimin %20'si sadece Yapı-İşletmodeli ile üretilen 5 fabrikada üretilmektedir. Buna göre, doğru cevap seçenek B. Cevap açıklaması: 1948
yılından sonra, Maden Eylem Anketi (MTA), Elektrik Etüt Kurumu (AÇA) şimdi Genel Yenilenebilir Enerji İdaresi (YEGM) (Aile ve Sosyal Sayı 662) yeni adını değiştirdi Elektrik Teknolojileri Araştırma Genel Müdürlüğü, Bakanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kapatılmış olmasına rağmen, 3154 sayılı Kanunun 10'uncı maddesi uyarınca kurulan Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Neliğe İlişkin Görevleri Genel Yenilenebilir Enerji İdaresi Nezaretinde Yürütülür.) Belge İklim Değişikliği Stratejisi 2010 Enerji
Verimliliği Strateji Belgesi 2010-2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Enerji Kimlik Belgesi 2023 Yüksek Planlama Konseyi Belgesi 2010-2023 Yanıt Bildirimi: Ülkemiz enerji verimliliği ile çalışıyor ve hedefimiz ENERJI yoğunluğu değerimizi OECD ülkelerine artırmaktır. Bu amaçla, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ile koordineli olarak kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan 2012-2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi kabul edilmiştir: karbon ayak izi, dünyada yaşayan her insanın taşınması, ısıtılması ve elektriği ile atmosfere salınan karbondioksit miktarına karşılık gelmektedir. Buna göre, Seçenek E
bunlardan biri değildir. Tüketilen enerjinin parasal değeri nedir? Kim sürekli olarak enerji tüketimini ve maliyetini inceler, kaydeder veya değerlendirir? Toplam enerji maliyeti nedir? İşin büyüklüğü nedir? (çalışan sayısı, departmanlar, fiziksel alan nedir) Satın alınan enerji üretiminde çalışanlar kimlerdir? Açıklama: Burada
bir enerji yönetimi programı uygularken göz önünde bulundurulması gereken bazı şeyler şunlardır: Tüketilen enerjinin parasal değeri nedir? (Çalışan sayısı, departmanlar, fiziksel alan nedir) Kaç farklı ürün veya hizmet üretiliyor? Buna göre, doğru cevap seçenek E. Cevap EtKB kaynak türü; Linyit, geothermel ve hidrolik
olan işletme hakkına (İhD) devredilen santrallerin kurulu kapasitesi 946 MW'tır. Linyit kaynaklı enerji santrallerinin kurulu kapasitesi 620 MW'tır. Doğal kaynakların artırılması Ülkemizde daha verimli yenilenebilir enerji nin teknolojik ilerlemesidir. Aşırı doğal gaz üretiminin azaltılması Cevap Açıklaması: Doğal gazın elektrik,
doğal gaz ve elektrik üretimindeki payının artması sonucunda piyasalar doğrudan etkileşime geçti. Bu olumsuz durumu düzeltebilmek ülkemizin enerji politikasının en önemli hedefiydi. Doğal gaza aşırı bağımlı olan elektrik üretimini azaltmak için alınan önlemler sonuç vermeye başlamış ve kendi kaynaklarımızı kullanarak
enerji üretiminde çeşitliliği sağlamak için önemli adımlar atılmıştır. Cevap E. Yönetici Geri Bildirim Komitesi Yanıt Açıklaması: Kişisel aramalar ve telefon görüşmeleri, internet anketleri gibi farklı şekillerde müşteri davranışları hakkında veri toplamak bir pazar çalışmasıdır. Cevap S. (1) Yap Adası (YI) (2) Yap-Ada-İletim
(YID) (1) Yap-İletim (YD) (2) Yap-Ada-İletim (YID) (1) Yap-Ada-İletim (YID) (2) Yap-Ada-İletim (YID) Yap-Ada-İletim (YID) Yap-Ada-İletim (YID) Yap-Ada-İletim (YID) Yap-Ada-İletim (YID) Yap-Ada-İletim (YID) (2) Yap-Ada-İletim (YID) Yap-Ada-İletim (YID) Yap-Ada-İletim (YID) Yap-Ada-İletim (YID) Yap-Ada-İletim (YID)
(YD) (1) Do-Do-Transfer (1) Ada (YI) (2) Yap-Devret (YD) (1) Yap-Ada-İletim (YID) (2) İnşaat-Sömürü (YI) Cevabın açıklaması: 1994 yılında, Kanun hayır. 3996 kabul edilmiştir, bu yasa nın yardımıyla Yapı-İşlet-Devret modeli (YID) ile bazı hizmetler için tasarlanmıştır. 1996 yılında 8269 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile
modelin bir kısmının iletimi atılmış ve Yap Adası (YI) modeline dönüştürülmüştür. Buna göre, doğru cevap E. Bu belirli bir yöntem değil, sadece bir tahmin yaklaşımı mevcuttur. Bu yöntemin temeli zaman ve gözlemsel sonuçlar arasında işlevsel bir ilişki kurmaktır. Biri bağımlı diğeri bağımsız olmak üzere iki değişken
arasında neden-sonuç ilişkisi arayan bir çözümleme. Küçük kareler tekniğini kullanarak, bu yöntem ilk olarak bu grafiğin geliştirme yönüne en uygun grafiği seçmek için bir serpme grafiği çizer. Geçmiş verilere aşağı doğru ağırlıkların uygulandığı orta hareketli yöntemin türü. Cevap Açıklaması: Basit bir regresyon
çözümlemesi, biri bağımlı diğeri bağımsız olmak üzere iki değişken arasında neden-sonuç ilişkisi arayan bir çözümdür. Bağımsız değişkenler, ortalama hava sıcaklığı gibi dış girişim içermeyen ayrı değişkenlerdir. Olaya neden oldukları tedavi ediliyor. Bağımlı değişkenler sonuç olarak gördüğümüz olaylardır. Eğer sebep
ortalama hava sıcaklığı ise, sonuç doğal gaz tüketimidir, yani bağımlı değişkendir. Buna göre Doğru cevap C C seçeneğinde enerji yöneticisi çıkmış sınav soruları pdf. enerji yöneticisi çıkmış sınav soruları
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