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Bu yıl ikincisi düzenlenen ve EWE Turkey 
Holding’in kurumsal sponsor olarak destek 
verdiği All Energy Fuarı 24-25 Eylül’de 
sektörün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla 
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı. 
Organizasyon çerçevesinde EWE Turkey 
Holding Genel Müdürlerinden Dr. Frank 
Quante, ‘’Yılın Enerji Yöneticisi’’ seçildi.

24 Eylül’de düzenlenen All Energy Turkey 
etkinliğinde ödülü alan Dr. Frank Quante, bu 
ödülün kendisi ve şirketi için çok anlamlı 
olduğunu söyledi. Dr. Quante, ‘’Öncelikle bu 
saygıdeğer ödülü bana ve şirketime layık gören 
herkese teşekkür ederim. İki yıldır Türkiye’de 
olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu anlamlı 
ödülde yalnızca benim değil; diğer Genel 
Müdürümüz Bekir Sami Acar’ın ve EWE Türkiye 
çalışanlarının büyük emeği var. EWE Turkey 
Holding olarak 2007’de başlayan Türkiye 
yolculuğumuz, Bursagaz, Kayserigaz, Enervis ve 
EWE Enerji gibi birbirinden değerli 
şirketlerimizle taçlanmaya devam ediyor. 

EWE Turkey Holding Genel Müdürlerinden 
Dr. Frank Quante Yılın Enerji Yöneticisi Seçildi

Türkiye enerji sektörünün en büyük 
yatırımcılarından biri olarak hep birlikte 
çalışmaya ve yeni projeler üretmeye devam 
edeceğiz’’ dedi.

All Energy Turkey kapsamında doğal gaz 
dağıtım sektör hakkında detaylı bir sunum 
yapan Dr. Frank Quante, 2000’lerin 
ortalarında Türkiye enerji sektöründe 
başlayan serbestleşmeyle birlikte kısa sürede 
dikkate değer başarılarıyla imza atıldığını 
söyledi. ‘’EPDK’nın başarıyla yönettiği 
lisanslama süreci neticesinde doğal gaz 
kullanımı hızla yaygınlaştı. Şu anda 
Türkiye’nin 81 ilinde sadece 5’inde doğal gaz 
yok. Onlar da kısa sürede doğal gaza 
erişecektir. Bizim bugün Bursagaz ve 
Kayserigaz olarak bir milyonu aşkın 
müşterimiz bulunuyor’’ diyen Dr. Quante, 
bununla birlikte sektörün uzun süredir 
beklediği adımların bir an once atılarak 
piyasanın serbestleşme sürecinin devam 
etmesi gerektiğini ifade etti.
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AB zirvesi ayrıca, enerji tasarrufunda ve 

yenilenebilir enerjide 2030’a kadar en az 

yüzde 27 oranının yakalanması hedefinde 

mutabık kaldı. Van Rompuy, AB’de 

yenilenebilir enerjinin halen yüzde 14 olan 

payının 2030’a dek ikiye katlanacağını ve 

enerji tasarrufunda bağlayıcı hedefin 2020’de 

yeniden gözden geçirilerek yüzde 30’a 

yükseltilebileceğini söyledi. Herman Van 

Rompuy, AB’nin dördüncü bir hedef olarak 

2030’da AB üyeleri arasında elektrikte 15 ara 

bağlantı zorunluluğu getirildiğini belirterek 

elektrik üretimi 100 megavat olan bir AB 

üyesinin, 15 megavatı komşu üye ülkelere 

satabilecek ya da bu miktarda ithal edebilecek 

iletim altyapısını hazırlayacağını anlattı.

AB daha önce 2020 yılı için karbondioksit 

salınımını yüzde 20 düşürme, yenilenebilir 

enerjinin payını yüzde 20’ye yükseltme ve 

yüzde 20 enerji tasarrufu hedeflerini 

benimsemişti. 2030 hedefleriyle birlikte AB, 

aralık başında Lima’da ve gelecek yıl Paris’te 

toplanacak BM iklim değişikliği konferansları 

öncesinde elini güçlendirerek ABD ve Çin 

başta olmak üzere diğer katılımcıları bağlayıcı 

hedefler belirlemeye zorlamayı hedefliyor.

Bu arada Almanya Başbakanı Angela Merkel, 

Ukrayna’nın Rusya’dan doğal gaz alabilmek 

için 2 milyar avro kredi talebini 

değerlendireceklerini söyledi.

Avrupa Birliği, 2030 Enerji Hedeflerinde Uzlaştı…

Ukrayna ve Rusya arasında AB’nin arabuluculuk 

ettiği doğal gaz müzakerelerinde, Kiev 

yönetiminin mevcut borçları için bu yıl iki taksit 

halinde Moskova’ya 3,1 milyar dolar ödemesi ve 

mart sonuna kadar geçerli olacak yeni tarifede, 

bin metreküpü 385 dolardan ön ödeme yaparak 

gaz ithal etmesi konusunda mutabakat 

sağlanmıştı.

AB zirvesinde ayrıca, 1 Kasım’da göreve 

başlayacak Jean-Claude Juncker başkanlığındaki 

yeni AB Komisyonu’nda insani yardımlardan ve 

kriz yönetiminden sorumlu üye olarak görev 

yapacak Rum Hristos Stilianidis’i Ebola’yla 

mücadele koordinatörü olarak görevlendirildi.

Kaynak: trt haber

Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları, 2030 enerji hedeflerinde uzlaştı. 
AB zirvesinde ilk günün ardından basın toplantısı düzenleyen AB Konseyi 
Başkanı Herman Van Rompuy, “Sera gazlarının 1990 yılını esas alarak 2030’a 
dek en az yüzde 40 azaltılması bağlayıcı olacaktır” dedi.



4 Enervis Enerji Gündemi

Farklı pazar araştırma kuruluşları tarafından 

yapılan açıklamalarda küresel güneş elektriği 

kurulu gücünün 2014 sonunda 200 GW’a 

yaklaşabileceği belirtildi.

ABD merkezli NPD Solarbuzz tarafından 

yapılan açıklamaya göre küresel ölçekteki 

güneş elektriği kurulu gücü yılın son 

çeyreğinde 19,5 GW düzeyinde artış 

göstererek yılı 50 GW’ın üzerinde 

gerçekleşecek artış ile kapatacak.

Kuruluşa göre bu büyüme, sektörde son 

yıllarda görülen aşırı kapasite sorununun da 

bu çeyrek itibari ile sonlanmasını beraberinde 

Dünyanın Güneş Elektriği Gücü 200 GW’a 
Yaklaşıyor

getirecek iken aynı zamanda panel üreticilerinin 

yeni kapasite artışlarına gitmesini sağlayacak.

ABD merkezli diğer bir araştırma kuruluşu IHS 

ise bazı ülke pazarlarında yaşanan sorunları 

gerekçe göstererek 2014 için yaptığı öngörüyü 

1,5 GW düşürdü. Kuruluşa göre dünyadaki güneş 

elektriği kurulu gücü 2014’ün son çeyreğinde 

14,4 GW’lık artış gösterecek ve yıllık büyüme 

45,4 GW’da kalacak.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre 

2013 yılında dünyadaki güneş elektriği kurulu 

gücü 36,9 GW'lık artış ile 134 GW'a yükselmişti. 

Avrupa Fotovoltaik Sanayisi Birliği (EPIA)'ya 

İki farklı araştırma kuruluşuna göre küresel ölçekteki kurulumlar 2014’te 
180-190 GW arasında büyüklüğe ulaşacak.

göre ise 2013 yılında bu alanda 38,4 GW'lık 

büyüme görülmüş ve dünya 2014'e 138,9 

GW'lık güneş elektriği kurulu gücü ile girmişti.

Büyümenin yüzde 70’i üç ülkede 
görülecek

NPD Solarbuzz analizine göre yılın son 

çeyreğinde görülecek yeni kurulumların yüzde 

70’i Çin, Japonya ve ABD topraklarında 

gerçekleşecek iken en hızlı büyüme ise Çin’de 

görülecek. Kuruluşun öngörüsüne göre son 

çeyrekte Çin’de 7 GW’lık yeni güneş elektriği 

gücü devreye alınacak ve ülke bu alanda 2014 

için belirlediği 13 GW’lık yeni kurulu güç 

hedefine ulaşacak.

IHS açıklamasında da Çin ile ilgili rakamsal 

olarak aynı öngörü paylaşılırken, ülkede 

dağıtık güneş elektriği sistemleri 

uygulamalarına yönelik yasal belirsizliklerin, 

bürokratik sorunların ve finansman 

imkanlarının kısıtlılığının bu alandaki 

büyümeyi sınırlı tutacağına dikkat çekildi.

IHS açıklamasında ayrıca bu yıl Avrupa’da 

Almanya ve İtalya pazarlarında önemli oranda 

daralma, Birleşik Krallık pazarında ise hızlı bir 

yükselmenin görüleceği yer aldı.

Kuruluşa göre Almanya 2013’teki 3,3 GW’lık 

büyümenin aksine bu yıl yalnızca 2,1 GW 

kadar büyüyebilecek. İtalya’da 2013’te 

görülen 1,7 GW’lık büyüme ise bu yıl 0,8 

GW’a gerileyecek.

Birleşik Krallık’ta ise 2014’teki büyüme 3 ila 

3,2 GW arasında olacak iken bu büyüme 

ülkeyi güneş elektriği alanında Çin, Japonya ve 

ABD’den sonra 2014 yılının en büyük dördüncü 

pazarı yapacak.

Büyüme 2015'te yavaşlayarak sürecek

IHS’ye göre 2014’te küresel güneş elektriği 

pazarı bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında 

büyüme gösterecek iken bu oran 2015’te yüzde 

16’ya gerileyecek ve gelecek yıl bu alandaki 

kurulu güç 53 GW seviyesinde artış gösterecek.

2000 yılında 1,3 GW seviyesinde olan küresel 

güneş elektriği kurulu gücü 2008 yılı başında 10 

GW'ı, 2011 yılında 50 GW'ı ve 2012 yılında 100 

GW'ı aşmıştı.

www.enerjidergisi.com
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www.enerjidergisi.com
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Orta Doğu ve Kuzey Afrika (ODKA) bölgesinin 
yenilenebilir enerji kurulu gücünün gelecek 
yıllarda önemli oranda artacağı öngörüldü.

The Middle East Economic Digest (MEED) ve 
Orta Doğu Güneş Enerjisi Sanayisi Derneği 
(Middle East Solar Industry Association, 
MESIA) tarafından hazırlanan çalışmaya göre 
bölgedeki güneş enerjisi yatırımları ise bu 
büyümenin ana aktörlerinden olacak.

13 Arap ülkesinin enerji politikalarının 
incelendiği ‘’2014 ODKA Güneş Enerjisi 
Raporu’’ başlıklı çalışmaya göre bölgedeki 
elektrik üretim kapasitesi 2012 sonu itibari ile 
185 GW seviyesinde bulunuyordu.

Bu gücün ise yalnızca yüzde 4’üne karşılık 
gelen 6,3 GW’lık bölümünü hidroelektrik 
santraller ile birlikte yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı kurulu güç 
oluşturuyordu.Bu tarihte 13 ülkedeki 
hidroelektrik kapasitesi 5,6 GW iken, doğal 
gaz santrallerine entegre projeler dışındaki 
güneş enerjisi kurulu gücü ise bu tarih itibari 
ile yalnızca 205 MW düzeyinde bulunuyordu.

Arap ülkelerinin 2020 hedefi 56 GW

Bununla birlikte çalışmada Arap ülkelerinin 
yenilenebilir enerji alanına olan ilgilerinin 
sürekli artmakta olduğuna da dikkat çekiliyor.

Çalışmadaki bilgilere göre 2011 yılında, 2020 
yılı için 27 GW’lık yenilenebilir enerji kurulu 

Arap Ülkeleri Yenilenebilir Enerji Hedeflerini 
Yükseltiyor

gücü hedeflediğini açıklayan bu ülkeler 2013 
yılında ise bu hedeflerini 56 GW’a yükseltmişlerdi.

Rapora göre Arap ülkeleri bu hedefe ulaşmak 
için 2020 yılına kadar, elektrik iletim ve dağıtım 
yatırımları hariç olmak üzere, 190 milyar 
dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı yapacak.

Güneş enerjisi ise Arap ülkelerinin 
yatırımlarındaki en büyük paylardan birine 
sahip olacak iken yalnızca yoğunlaştırmalı 
güneş enerjisi (CSP) ve doğal gaz çevrim 
santrallerine entegre güneş enerjisi projeleri 
için 50 milyar dolarlık yatırım gerçekleşecek.

Özellikle petrol fiyatlarının son yıllarda önemli 
oranda artış göstermiş olması, petrol ihracatçısı 
birçok Arap ülkesinin ihracata ayrılabilecek 
petrol miktarını artırma amacı ile yenilenebilir 
enerji alanında yatırım yapmaya yöneltiyor

Kaynak: www.yesilekonomi.com

13 Arap ülkesinde 2020 yılına kadar 190 milyar dolarlık yenilenebilir enerji 
yatırımı planlanıyor.
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Bakan Fikri Işık 8 yıl içinde Türkiye'deki 15 milyon elektrik motorunu 
değiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 
Türkiye'deki üretim işletmelerinde kullanılan 
düşük teknolojili motorlardan dolayı oluşan 
aşırı elektrik tüketiminin önüne geçmek için 
çalışmalarda bulunduğu açıklandı.

Bakan Fikri Işık konu ile ilgili açıklamasında 10. 
Kalkınma Planı’nda yer alan  “Sanayide Enerji 
Verimliliği'' hedefi doğrultusunda, sanayi 
işletmelerinde kullanılan düşük verimli 
motorların yüksek verimli yeni teknoloji 
olanlar ile değiştirmeyi hedeflediklerini 
kaydetti.

Bakan Işık açıklamasında 2012 yılı verilerine 
göre Türkiye’deki sanayi işletmelerinde yüzde 
80’i 30-40 yıllık düşük verimli olmak üzere 15 

Sanayi Bakanlığı Elektrik Motorlarında Dönüşüm 
için Çalışma Başlattı

milyon elektrikli motorun kullanıldığını ve bu 
motorların Türkiye’deki toplam elektrik 
tüketiminin yüzde 35’ine neden olduğuna 
dikkat çekti.

Bu verimsizliği ve enerji kaybını ortadan 
kaldırmak için gerekli çalışmaların 
başlatıldığını belirten Bakan Işık, bu çalışmalar 
kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gümrük 
ve Ticaret ile Kalkınma Bakanlıkları, Avrupa 
Yatırım Bankası, Hazine Müsteşarlığı ile 6 yerli 
motor üreticisi ile bir araya geleceklerini 
kaydetti.

Bakan Fikri Işık, fabrika sahiplerinin genellikle 
ek bir maliyet ile karşılaşmaları nedeni ile bu 
yatırımları yapmaktan çekindiklerini ifade 

ederken, oysaki düşük teknolojili bir elektrik 
motorunu hurdaya ayırarak yüksek teknolojili 
ve verimli bir motorla değiştirilmesi ile 
katlanılan maliyetin, elektrik tüketiminden 
sağlanacak tasarrufla bir yılda geri 
dönüşünün sağlanabildiğini söyledi. Bakan 
Işık ayrıca yeni alımlarda yüksek teknolojili ve 
verimli bir motorun tercih edilmesi ile 
oluşacak ek maliyet ise elektrik tüketim 
tasarrufu sayesinde 4-5 ay içinde geri dönüş 
sağladığını söyledi.

Çalışma kapsamında ilk etapta 15 milyon 
motorun, 500 binini değiştirmeyi 8 yıl içinde 
de tamamını yüksek teknolojili olanlarla 
değiştirmek istediklerini kaydeden Işık, 
yapılacak tüm bilgilendirmeye ve verilen 
desteklere rağmen söz konusu altyapısını 
değiştirmek istemeyenler için de farklı çözüm 
yolları sunularak, sanayicilerin motorların 
verimliliği artırırken, elektrik tüketimini 
azaltacak bazı aparatları kullanmaları 
konusunda bakanlığın yol gösterici 
olabileceğini ifade etti.

Fikri Işık bununla birlikte kendilerin asıl 
istediklerinin dönüşüm olduğunun altını 
çizerken, motorlarını dönüştürmek isteyen 
KOBİ’lere ise KOSGEB ve Avrupa Yatırım 
Bankası tarafından destek verilmesine yönelik 
bir model üzerinde de çalıştıklarını belirtti.

Bakan Fikri Işık, Türkiye’de elektrikli motor 
üretimi alanında faaliyet gösteren 6 firmanın 
olmasına rağmen geçen yıl 190 milyon 
dolarlık motor ithalatı yapıldığını, 
gerçekleştirilecek dönüşüm ile bu ithalatın da 
önüne geçmeyi düşündükleri kaydetti.

Elektrik motorlarının test işlemlerininin dünya 
çapında yapabilecek bir laboratuvarın Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) bünyesinde ocak 
ayında devreye alınacağı bilgisini de paylaşan 
Bakan Işık, Türkiye’de kullanılacak motorların 
kalitesinin milli bir kurum olan TSE tarafından 
ölçülebilecek olmasının da Türkiye açısından 
çok önemli olduğunun altını çizdi.

Bu dönüşümü bir kampanya haline getirmek 
istediklerini de ifade eden Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Işık, sanayicileri bu çalışmaya 
ikna edebilmek bir bilinçlendirme kampanyası 
yürütüleceği, kamu spotları hazırlanacağı 
ayrıca mevzuat değişiklikleri gerektirdiği 
takdirde bunun için de gerekenlerin 
yapılacağını söyledi.

Bakan Fikri Işık bu çalışmaların 
tamamlanmasının Türkiye'nin elektrik 
tüketimine harcanan yıllık miktarı 8 milyar lira 
düşüreceğini de sözlerine ekledi.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 
Türkiye'deki üretim işletmelerinde kullanılan 
düşük teknolojili motorlardan dolayı oluşan 
aşırı elektrik tüketiminin önüne geçmek için 
çalışmalarda bulunduğu açıklandı.

Bakan Fikri Işık konu ile ilgili açıklamasında 10. 
Kalkınma Planı’nda yer alan  “Sanayide Enerji 
Verimliliği'' hedefi doğrultusunda, sanayi 
işletmelerinde kullanılan düşük verimli 
motorların yüksek verimli yeni teknoloji 
olanlar ile değiştirmeyi hedeflediklerini 
kaydetti.

Bakan Işık açıklamasında 2012 yılı verilerine 
göre Türkiye’deki sanayi işletmelerinde yüzde 
80’i 30-40 yıllık düşük verimli olmak üzere 15 

milyon elektrikli motorun kullanıldığını ve bu 
motorların Türkiye’deki toplam elektrik 
tüketiminin yüzde 35’ine neden olduğuna 
dikkat çekti.

Bu verimsizliği ve enerji kaybını ortadan 
kaldırmak için gerekli çalışmaların 
başlatıldığını belirten Bakan Işık, bu çalışmalar 
kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gümrük 
ve Ticaret ile Kalkınma Bakanlıkları, Avrupa 
Yatırım Bankası, Hazine Müsteşarlığı ile 6 yerli 
motor üreticisi ile bir araya geleceklerini 
kaydetti.

Bakan Fikri Işık, fabrika sahiplerinin genellikle 
ek bir maliyet ile karşılaşmaları nedeni ile bu 
yatırımları yapmaktan çekindiklerini ifade 

ederken, oysaki düşük teknolojili bir elektrik 
motorunu hurdaya ayırarak yüksek teknolojili 
ve verimli bir motorla değiştirilmesi ile 
katlanılan maliyetin, elektrik tüketiminden 
sağlanacak tasarrufla bir yılda geri 
dönüşünün sağlanabildiğini söyledi. Bakan 
Işık ayrıca yeni alımlarda yüksek teknolojili ve 
verimli bir motorun tercih edilmesi ile 
oluşacak ek maliyet ise elektrik tüketim 
tasarrufu sayesinde 4-5 ay içinde geri dönüş 
sağladığını söyledi.

Çalışma kapsamında ilk etapta 15 milyon 
motorun, 500 binini değiştirmeyi 8 yıl içinde 
de tamamını yüksek teknolojili olanlarla 
değiştirmek istediklerini kaydeden Işık, 
yapılacak tüm bilgilendirmeye ve verilen 
desteklere rağmen söz konusu altyapısını 
değiştirmek istemeyenler için de farklı çözüm 
yolları sunularak, sanayicilerin motorların 
verimliliği artırırken, elektrik tüketimini 
azaltacak bazı aparatları kullanmaları 
konusunda bakanlığın yol gösterici 
olabileceğini ifade etti.

Fikri Işık bununla birlikte kendilerin asıl 
istediklerinin dönüşüm olduğunun altını 
çizerken, motorlarını dönüştürmek isteyen 
KOBİ’lere ise KOSGEB ve Avrupa Yatırım 
Bankası tarafından destek verilmesine yönelik 
bir model üzerinde de çalıştıklarını belirtti.

Bakan Fikri Işık, Türkiye’de elektrikli motor 
üretimi alanında faaliyet gösteren 6 firmanın 
olmasına rağmen geçen yıl 190 milyon 
dolarlık motor ithalatı yapıldığını, 
gerçekleştirilecek dönüşüm ile bu ithalatın da 
önüne geçmeyi düşündükleri kaydetti.

Elektrik motorlarının test işlemlerininin dünya 
çapında yapabilecek bir laboratuvarın Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) bünyesinde ocak 
ayında devreye alınacağı bilgisini de paylaşan 
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Enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren Enervis, Alman enerji devi EWE’nin 
80 yıllık tecrübe ve bilgi birikiminden aldığı güçle, konusunda uzman kadrosuyla 
sizlere hizmet vermeye hazır.

Enerji maliyetlerinizde 

% 40’a varan tasarruf
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