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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 
9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nın 
açılışında, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'na 
İlişkin Sunum Gerçekleştirdi 

Söz konusu plan kapsamındaki hedefleri ve bunların 

nasıl uygulanacağını anlatan Bakan Albayrak, enerji 

verimliliğinin Milli Enerji ve Maden Politikası'nın önemli 

bir yapı taşı olduğunu ve söz konusu sunumla yeni bir 

süreci başlattıklarını söyledi.

Albayrak, Türkiye'nin enerji kaynakları açısından zengin 

bir ülke olmadığını ve büyümekte olan ülkeler arasından 

sıyrılarak birinci ligdeki ülkelerin arasına girmek için 

stratejik bir vizyona ihtiyaç duyduğunu bunun için de 

enerji verimliliğinin büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Katma değerli üründe daha az enerji tüketip daha 

yüksek verimlilik sağlayabilmek için Türkiye'nin kat 

etmesi gereken ciddi bir mesafe olduğuna dikkati çeken 

Albayrak, '’Enerji tüketiminin artması tek başına bir 

anlam ifade etmiyor. Aynı anda enerji yoğunluğunuzun 

da artması lazım ki birinci lige çıkabilesiniz. Gerek dünya 

gerek Avrupa Birliği gerekse gelişmiş ülkelere 

baktığımızda, enerji yoğunluğunu ciddi bir noktaya 

taşımamız gerektiğini görüyoruz.'’ diye konuştu.

Albayrak, daha müreffeh bir topluma ulaşmak için 

açıkladıkları Milli Enerji ve Maden Politikası'nın arz 

güvenliği, yerlileşme ve öngörülebilir piyasalar olmak 

üzere üç ana sac ayağından oluştuğunu hatırlattı. 

Bu noktada hem sürdürülebilir kalkınma hem de 

rekabetçi ve yeşil büyümenin ortaya konması gerektiğini 

vurgulayan Albayrak, eylem planı kapsamındaki 

kazanımları şu şekilde açıkladı: 

2023'e kadar 10,9 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. 

Kaynaklarımızı olabildiğince az kullanıp daha rekabetçi 

bir özel sektöre kavuşmak bizim için çok önemli ki, bu 

süreç kazan-kazan olsun. Bu, 23 milyon ton petrol eş 

değeri enerji tasarrufu ve birincil enerji tüketiminin 

yüzde 14'üne varan tasarruf ile 66,6 milyon ton karbon 

salımı azaltımı anlamına geliyor. Burada 2023'e kadar 

20 bin istihdam yaratılacak ve 4,2 milyar dolarlık bir 

enerji santrali yatırımı yapma zorunluluğundan da 

kurtulacağız. Böylece Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 

Planı ile 2033'e kadar toplamda 30,2 milyar dolarlık bir 

tasarruf miktarı ortaya çıkacak. 

Tasarruf geliriyle kredi taksiti 
Albayrak, eylem planı kapsamındaki hedeflerde konut ve 

sanayinin önemli bir yer tuttuğuna işaret etti. Bu 

alanlarda her kesime iş düştüğünü dile getiren Albayrak, 

şöyle konuştu: 

Bugün somut bir şekilde bu alanları açıklayıp takipçisi 

olacağız. 2023'e kadar 1,7 milyon konutun dönüşümüyle 

1 milyar dolarlık tasarruf sağlanacak. Bu tasarruf, ısı 

yalıtımının 20 yıllık ömrünü dikkate aldığımızda 10 

milyar dolara çıkıyor. Isı yalıtımı 20 yıllık ömrü içinde 5 

yılda kendini amorti ediyor. Kalan 15 yılda vatandaşın 

cebine katkı yapan bir yatırımdan bahsediyoruz. Isı 

yalıtımı, ısınma faturasında yüzde 40'a kadar düşüş 

sağlıyor. Burada finansal kurumlarımızla, tüketici kredisi 

özelinde değil daha rekabetçi bir program ortaya koyacağız. 

Fatura tasarrufundan elde edilen gelirle taksitlerin 

ödenebileceği, düşük faizli bir model oluşturacağız. 

Albayrak, eylem planı kapsamındaki hedeflerin 'düşük 

maliyet, yüksek rekabet gücü' fikriyle konulduğunu 

belirterek, bu hedeflerle konuttan sonra enerji tüketiminde 

yüzde 32 ile en büyük paya sahip sanayide de tasarrufun 

10 milyar dolar seviyesine ulaşacağını anlattı. 

Öte yandan Kredi Garanti Fonu ile de sanayiciye 10 

milyar lirayı bulan bir destek sağlanacağına dikkati 

çeken Albayrak, sanayicinin yaptığı verimlilik 

yatırımlarının geri dönüşüm süresinin 3-4 yıl olarak 

hesaplandığını söyledi. 

Yerli led dönüşümü 

Türkiye'de şu anda 7,5 milyon sokak aydınlatması 

bulunduğu bilgisini paylaşan Albayrak, şöyle konuştu: 

2023'e kadar belirlediğimiz hedef yüzde 30'a varan bir 

dönüşümü gerçekleştirmek ve bu dönüşümün yıllık 

tasarruf miktarı 180 milyon lira. 2023-2033 arasında bu 

rakam 600 milyon liraya çıkıyor. Bunu nasıl 

gerçekleştireceğiz? Asıl kritik nokta bu. Ciddi bir pazar, 

ciddi bir marj, ciddi bir piyasa dönüşüm talebi var. 

Dağıtım şirketleri, düzenleyici otorite, kamu ve 

vatandaşın bu konudaki taleplerine dayalı olarak bu işin 

ekonomisini ortaya koyacağız. Burada oluşacak olan 

ekonomik pazarı YEKA modeliyle ortaya koyacağız. 

YEKA hakikaten yerlilik, alım garantisi, riskleri elimine 

etme, yerli istihdamı sağlama ve alternatif yan sanayiyi 

geliştirme noktasında çok başarılı bir model oldu. Sokak 

aydınlatması dönüşümünde de benzer bir model ortaya 

koyacağız. Bunu da herkesin kazanacağı bir şekilde 

yapacağız. Dağıtım şirketleri için de performans kriteri 

burada önemli olacak. Böylece tüketim düşecek, ithalat 

düşecek, yerli üretim artacak. İşin Ar-Ge'si ve 

teknolojilerinin de gelişeceği ciddi bir potansiyel 

oluşacak. Bugünden başlayarak tüm paydaşların üzerine 

düşeceği sorumlulukla hedefe doğru gideceğiz. 'Güçlü 

Türkiye İçin Bilinçli Tüketim Verimli Enerji' diyoruz. Bu 

işin peşini bakan olarak bizzat ben takip edeceğim.

 http://www.eie.gov.tr/duyurular_haberler/evf_2018
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sağlıyor. Burada finansal kurumlarımızla, tüketici kredisi 
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Albayrak tarım, ulaşım, 
kamu binalarının yalıtımı 
gibi farklı alanlarda da 
önemli verimlilik 
çalışmalarının yapılacağını 
belirterek, enerji 
verimliliğinde ciddi 
potansiyel bulunduran 
sokak aydınlatmalarıyla 
ilgili yeni bir süreci 
başlatacaklarını açıkladı. 

‘‘

‘‘
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Alman BDI endüstri grubunun incelemesine göre Avrupa Birliğinin 2050 karbon 
emisyonu azaltma hedeflerine ulaşabilmek için Almanya’nın 1 trilyon avrodan fazla 
bir miktar harcaması gerekiyor.

Almanya İklim Hedeflerine Ulaşabilmek için 
1 Trilyon Avro Harcayacak

Çalışmada, yeterli yatırım sağlanması halinde AB’nin 
2050 emisyon azaltım hedefi alt sınırı olan %80-95 
oranlarının teknik olarak ulaşılabilir olduğu ifade edildi. 
Diğer yandan Almanya’nın iklim değişikliği konusunda 
hedeflediği üst sınırın tutturulabilmesi için ek devasa 
harcamalar yapılması gerekeceği de vurgulandı. Boston 
Consulting and Prognos firmasınca aylar süren çalışma 
sonucu ortaya koyulan raporda AB hedeflerinin Almanya 
endüstrisinin rekabet şansını koruyacak şekilde, küresel 
bir temele dayanılarak uygulanması gerektiği de ifade edildi.

Çalışmada iklim hedeflerine ulaşılması için yapılabileceklere 
de değinildi. Bunlar arasında enerji ve endüstriyel 
sektörlerde AB’nin halihazırda yürürlükte olan karbondioksit 
fiyatlamasının genişletilmesi de yer alıyor. Raporda ayrıca 
metan gibi karbondioksit salınımı anlamında nötr 
alternatif enerji kaynaklarının kullanımına verilen 
desteğin artırılması için çağrı yapıldı. Bunun yanında 
karbonu süzecek ve depolayacak yeraltı sistemlerinin de 
geliştirilmesi gerektiği ifade edildi. Almanya’nın koalisyon 
ortakları, 2020 yılında karbondioksit emisyonunu 
1990’daki seviyelerin %40 aşağısına düşürülmesi 
planından vazgeçmişlerdi. Ancak görüşmelere yakın 
kaynaklar 2030’da %55’lik azaltım hedefinin halen 
gündemde olduğunu belirtiyorlar.

Avrupa Birliği iklimdeki tehlikeli değişimi engellemenin 
temel öncelikleri olduğunu vurguluyor. Bu amaçla sera 
gazı salınımını ciddi şekilde azaltmayı amaçlayan Avrupa, 
diğer ulus ve bölgeleri de aynı amaç doğrultusunda teşvik 
ediyor. Avrupa’nın İklim Tedbirleri 2020, 2030 ve 2050 
yılları için hedefler içeriyor. Avrupa’nın 2020 için temel 
hedefleri şu şekilde sıralanıyor: Sera gazı salınımlarının 
1990 seviyesinin %20 altına düşürülmesi, toplam enerji 

tüketiminin %20’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından 
elde edilmesi ve enerji verimliliğinin %20 oranında 
artırılması. AB İklim Tedbirleri çerçevesinde 2030 
hedefleri ise şu şekilde: Sera gazı salınımının 1990’a 
kıyasla en az %40 daha düşük olması, toplam enerji 
tüketiminin en az %27’sinin yenilenebilir kaynaklardan 
karşılanması, enerji verimliliğinin en az %27 oranında 
artırılması. Uzun vadeli hedefler ise 2050 yılında 
emisyonların 1990’a göre %80-95 oranında azaltılmasını 
öngörüyor. Avrupa’nın enerji verimliliği yüksek, düşük 
karbonlu bir bölge haline gelmesinin ekonomiyi 
destekleyeceği, iş imkanları doğuracağı, Avrupa’nın 
rekabetçiliğini güçlendireceği düşünülüyor.

http://enerjienstitusu.de
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Enerji ürünlerinin gümrük denetimini sıkı tutan 
Ekonomi Bakanlığı, bu ürünlere artık enerji verimliliği 
testi uygulanacağını bildirdi.

Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ise 
bu testin şimdilik 4 ürün kategorisinde uygulanacağı 
bildirildi. 15 Mart’ta LED ampullerin testine başlayan 
bakanlık, 2 Nisan’da elektrikli motorların, 2 Mayıs’ta ise 
klima ve soğutucuları enerji verimliliği testine tabii 
tutacak. Testi geçemeyen ürünlerin ithalatı 
yasaklanacak.

2017 yılından beri cep telefonu, elektrikli küçük ev 
aletleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, dondurucu gibi 
ürünler testten geçiyor. Tüketicilerin çoğu ithalat 
aşamasında olan ürünlerden numune alarak test ediyor. 

Enerji Verimliliği Testinden Geçemeyen 
Ürünler İthal Edilemeyecek
Hükümet, enerjiden tasarruf etmek için enerji verimliliğini arttırma yollarına gidiyor. 
Ürünlerin ithalatı için verimlilik testi dönemi başlıyor. 

Bu sebeple Türkiye’de sadece testten geçen ürünler 
pazarda satışa sunuluyor.

150 milyondan fazla ürünün enerji verimliliği testinden 
geçtiği 2017 yılında 8 milyon ürünün testi geçemediği 
için ithalatının engellendiği bildirildi.

2018 yılının ikinci yarısında ise televizyon, fırın, çamaşır 
makinesi, bulaşık makinesi ve kurutma makineleri 
ürünlerine de test uygulanması planlanıyor.

http://enerjienstitusu.de/2018
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Bursa'nın Uzaya Açılan Kapısı GUHEM'in 
Temelleri Atıldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Bursa 
Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 13 bin metrekare 
alanda yapımı devam eden merkez tamamlandığında 
Avrupa’da en iyi, dünyada ise ilk 5 havacılık ve uzay 
merkezinden birisi olacak.

Uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı düzenek ve 
sergilerin yer alacağı merkeze Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı da 80 milyon liralık destek sağlıyor. GUHEM, 
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ile 200 milyon liralık 
bütçesi ve modern mimarisiyle uzay ve havacılık alanında 
Türkiye’nin en önemli merkezi durumuna gelecek.

Yaklaşık 150’nin üzerinde interaktif düzenek, havacılık 
öğrenme merkezi, uzay inovasyon atölyesi ile dikey rüzgar 
tüneli gibi birbirinden farklı uygulamaların yer alacağı 
GUHEM’in ilk katında modern uçuş simülatörleri de yer alacak.

“Uzay katı” olarak adlandırılan ikinci katta ise atmosfer 
olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin 
bilgiler sunulacak. Geçen yıl ağustos ayında temeli atma 
töreni gerçekleştirilen merkezin bu yılın sonunda tamamlanması 
planlanıyor.

Bursa GUHEM ile BTSO olarak otomotiv, makine, tekstil 
başta olmak üzere birçok alanda tecrübeye sahip 
firmaların uzay havacılık ve savunma sektörlerine 
yönelik projeler gerçekleştirdiğini vurgulayan Burkay, 
şöyle devam etti:

“Artık yerli uydusunu üretme noktasına gelen ülkemizde 
uzay ve havacılık konusunda gençlerimizde daha fazla 
farkındalık oluşturmalıyız. Ağustos 2017’de Başbakan 
Yardımcısı Fikri Işık’ın katılımıyla Bursa GUHEM’in temelini 
attık. Merkezimizin inşaatının yarısı tamamlandı. Merkezin 
Kasım ayında hizmete açılmasını hedefliyoruz. GUHEM 
tamamlandığında Avrupa’nın en iyi merkezi olacak.”

http://www.bursa.net.tr
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Toyota, sıfır emisyon hedefine ulaşmak için 2020’de dünyanın ilk megavat ölçekli 
yakıt hücresi elektrik santralini faaliyete geçirecek.

Toyota’dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2050 Çevre 
Vizyonu çerçevesinde sıfır emisyon hedefine ulaşmak 
için otomobil teknolojileri dışında farklı alanlarda da 
çalışmalarına devam ediyor. 2020’de faaliyete geçecek 
dünyanın ilk megavat ölçekli yakıt hücresi elektrik 
santrali bu adımlardan bir tanesi olurken, enerji ve 
hidrojen üretecek olan santral, hidrojenin enerji kaynağı 
olarak yaygınlaşmasına destek olacak ve geniş kullanım 
alanının önünü açacak.

Toyota’nun Sıfır Emisyon için Kuracağı 
Santral 2020’de Faaliyete Geçecek

Enerji santrali yüzde 100 yenilenebilir olacak ve 
Toyota’nın limandaki lojistik servislerini destekleyecek. 
Santral, limandaki hidrojenli araçların dolumu için 
dünyanın en büyük hidrojen istasyonunu da içerecek.

Sıfır emisyon hedefinde büyük bir adım olan Tri-Gen, 
aynı zamanda Toyota’nın 20 yıldan daha fazla süredir 
yakıt hücresi teknolojisine öncülük etmesinin bir parçası 
olarak dikkati çekiyor.

http://enerjienstitusu.de

Kaliforniya’nın tarımsal 

atıklarını kullanarak su, 

elektrik ve hidrojen elde 

edecek Tri-Gen tesisi, günde 

yaklaşık olarak 2,35 megavat 

elektrik ve 1,2 ton hidrojen 

üretecek. Bu rakam da 

ortalama 2 bin 350 evin ve 

bin 500 otomobilin günlük 

ihtiyacını karşılayacak 

kapasitenin elde edilmesi 

anlamına geliyor. 

‘‘

‘‘



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


