MMG Mimar ve Mühendisler Grubu İzmir Şubesi
MMG İzmir şube olarak 26 Aralık Cumartesi günü HABAŞ Aliağa
tesislerine bir teknik gezi gerçekleştirdik.
HABAŞ bir gaz üretim şirketi olarak kurulmuş sonradan demir çelik
sanayinin ülkemizde ki önde gelen kuruluşlarından olmasının yanında,
enerji üretiminde de yeni projeleri ile dikkat çekiyor.

Kurulduğu 1956’ dan bugüne kadar sınai ve tıbbi gazlar, ekipman ve
teknoloji üretiminde bir çok ilklere imza atmış olan Habaş, sektörün
geleneksel lideridir.
2011 yıl sonu itibariyle günlük 3.800 tona ulaşan sıvı oksijen, azot ve
argon üretim kapasitesi ülkemizin 2020’ li yıllardaki sınai ve tıbbi
gazlar ihtiyacını karşılayacak yeterliliktedir.

Yıllık 3.000.000 m3’ ün üzerinde üretim kapasitesi ile Habaş
ülkemizin en büyük hidrojen gazı üreticisidir. Geleceğin enerji
kaynağı olarak kabul edilen hidrojen, doğal gazdan buhar
reformasyonu ile İzmit fabrikasında ve suyun elektrolizi ile Bilecik
fabrikasında üretilmektedir.

İlk yola çıktığı sınai gaz üretiminde birçok ilklere imza atan Habaş,
1987 yılında Aliağa / İzmir’ de Demir Çelik Tesislerini işletmeye
almıştır.
Demir Çelik Tesisi, yıllık 3.000.000 ton kapasiteli çelikhanesi,
filmaşin ve çubuk haddehaneleri, tesise 7 km. mesafede bulunan
limanı ile entegre, modern toz tutma sistemi ile çevreci bir tesistir.

Sanayimizin en önemli girdilerinden biri olan elektrik enerjisinin
üretilmesi amacıyla, ilk aşamada 54 MW gücündeki kojenerasyon
tesisleri 2002' de devreye alınmıştır. İkinci aşamada 240 MW
gücündeki doğal gaz kombine çevrim santralı 2004 yılında devreye
alınmıştır.
Önümüzdeki sene açılacak tesis 800MW üretim yapacak olup,
nerdeyse tüm İzmir’in enerji tüketiminin yarısını karşılayabilecek
kapasitededir.
HABAŞ ürettiği elektrik enerjisini ulusal elektrik sisteminin iletim
hatları üzerinden serbest tüketicilere ulaştırmaktadır.

MMG Nedir
MMG, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere TBMM tarafından onaylanmış
uluslararası belgeler, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, diğer ilgili kanun ve mevzuat
çerçevesinde, tüzüğünün öngördüğü şekilde teşkilatlanmak ve etkinlikler yapmak üzere
kurulmuş bir Sivil Toplum Örgütüdür.
MMG, demokrasiye, şeffaflığa, hukukun üstünlüğüne, insan hak ve hürriyetlerine inanan,
ilham kaynağını da Ülkemizin bitmez tükenmez tarihi ve kültürel zenginlikleri olarak gören bir
Sivil Toplum Örgütüdür.
MMG, toplumumuzun örf, adet ve gelenekleriyle evrensel değerleri veri olarak kabul eder.
MMG etkinliğinin arttırılmasında şubelerin ve temsilciliklerin varlığı önemli bir yer
tutmaktadır. Şube ve temsilcilikleri, Genel Merkez etkinlikleriyle paralel faaliyetler yaparak
bölgesel olarak da derneğin etkinliğini arttırmaktadır. Şubeler, Genel Merkez Yönetim Kurulu
Kararı ile büyük şehirlerde kurulmaktadır. Temsilcilikler ise ilgili şubenin önerisi ve Genel
Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile kurulmaktadır.
Genç MMG gerek kurum içi faaliyet ve hizmetlerde gerekse kurumlar arası ilişkilerde
derneğin dinamik bir yapı oluşturmasını sağlamaktadır. Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde
üstlendikleri görev ve sorumluluklarla derneğin genç nesle ulaşmasında önemli bir rol
üstlenmektedirler.

Daha fazla bilgi edinmek için, linki ziyaret ediniz;
http://www.mmg.org.tr/subelerimiz/11-izmir.html
İletişim için;
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