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Enerji Sektöründen 
5 Milyon Ağaç Kampanyası

Berat Albayrak: 

Enerji kaynaklarını daha 
akılcı ve pratik kullanmak 
gerekiyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bir 

Enerji Bir Nefes, Enerji Sektöründen 5 Milyon Ağaç 

Kampanyası" kapsamında düzenlenen protokol imza 

töreninde yaptığı konuşmada, enerji kaynaklarını daha 

akılcı ve pratik kullanmak gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin son dönemde bu anlamda ciddi mesafe 

aldığını ifade eden Albayrak, "Artık günü kurtaran değil 

geleceği planlayan, uzun dönemli plan ve politikaları 

hayata geçiren bir Türkiye var. Türkiye, 2002'den bu 

yana tarihinde ilk defa 20 yıllık, 50 yıllık uzun vadeli 

somut plan ve programlar yaparak 2023'ü, 2053'ü, 

2071'i kurgulayan bir ülke." diye konuştu. 

Uzun vadeli stratejilerin en önemli ayağını enerji 

yatırımlarının oluşturduğunu ve enerji sektörünün 

bundan sonra da ekonominin lokomotifi olmaya devam 

edeceğini belirten Albayrak, şunları söyledi:

"Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında her alanda 

somut eylem planlarını hayata geçirdik. Son iki yıldır 

enerjide tarihi rekorların kırıldığı bir döneme şahitlik 

ettik. Önümüzde çok daha parlak bir dönem duruyor. 

Enerji, ekonomi ve çevre birbirinden ayrılamaz. Çünkü 

ekonomik büyümenin temeli akılcı enerji politikaları, 

enerji politikalarının temeli de sürdürülebilir çevre 

politikalarıdır. Bu yüzden Milli Enerji ve Maden Politikamızın 

her stratejisi çevreyle uyumlu, çevresel etkileri önceleyen 

ve sürdürülebilir bir anlayışla hazırlandı. Bugün sahip 

olduğumuz kaynaklar sadece bize ait değildir. Gelecek 

nesillerin de bu kaynaklarda hakkı var. O nedenle enerji 

üretiminde 'ne pahasına olursa olsun' gibi yanlış bir 

anlayışın bizim politikalarımızda, AK Parti iktidarı 

politikalarında hiçbir zaman yeri olmamıştır, olmayacaktır."

"4,1 milyar dolarlık termik santrale 
gerek kalmayacak"

Albayrak, bu nedenle kalkınmayı tek boyutlu görmediklerini 

ve çevrenin korunması ve geliştirilmesi adına karbon 

ayak izini azaltacak girişimlere hız verdiklerini dile getirdi. 

Bakan Albayrak, özellikle son dönemde teknolojinin 

imkanlarından en üst düzeyde faydalanıp rasyonel ve 

sürdürülebilir enerji arzına ağırlık verdiklerini belirtti.

Bakan Albayrak, enerji üretim kapasitesinin arttığına, bu 

üretimde yerli ve yenilenebilir kaynakların da rekor 

seviyeye ulaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Son 10 yıllık dönemde gerçekleşen elektrik üretim tesisi 

yatırımlarının yüzde 53'ü yenilenebilir enerji 

kaynaklarından geldi. Yenilenebilir kaynaklarımızın 
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kurulu güç içindeki payı yüzde 32'yi geçmiş durumda. Şu 

an hem Avrupa hem de dünya ortalamasının üzerindeyiz. 

İnşallah yıllara sari olarak yenilenebilirin payı, yeni 

yatırım ve projelerle artmaya devam edecek. Rüzgardaki 

kurulu gücümüzle 2017 sonunda dünyada 11'inci, 

Avrupa'da 6'ıncı olduk. 2017'de Avrupa'da rüzgar enerjisi 

kapasitesini en fazla artıran 4'üncü ülke olduk. Biliyorsunuz 

bizim bir mottomuz var; Daha fazla yerli, daha fazla 

yenilenebilir. Her yaptığımız yatırım daha iyisini yapmak 

için bize daha fazla moral ve motivasyon sağlıyor." 

"Yakında Türkiye'yi yepyeni bir enerjiyle daha tanıştıracağız." 

diyen Albayrak, dünyanın en büyük off-shore rüzgar 

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projesini en 

kısa zamanda hayata geçireceklerini söyledi. 

Gelecek 10 yılda 10 bin megavat rüzgar ve 10 bin 

megavat güneş enerjisiyle kapasitenin daha fazla 

artacağını dile getiren Albayrak, böylece Türkiye'nin 

çevreci enerji üretiminde dünyada "parmak ısırtacak" bir 

düzeye ulaşacağını aktardı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin de yüksek kapasite ve 

verimlilikle 7 gün 24 saat elektrik üreteceğini 

vurgulayan Albayrak, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 

Planı kapsamında ise 5 yıl boyunca 4,1 milyar dolar 

değerinde termik santrali yatırımına duyulacak ihtiyacın 

ortadan kalkacağını ifade etti.

"Yarın öleceğini bilsen de elindeki fidanı 
dik"

Öte yandan, yerli kömür santrallerinde de son teknoloji 

bacalama ve filtreleme sistemleri kullanılarak minimum 

emisyon değerleriyle elektrik üretimi yapılacağını 

belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Türkiye sanayi devriminden bu yana kümülatif 

emisyonların yüzde 0,7'sinden sorumludur. Fosil 

yakıtlardan kaynaklı emisyon salımımız Avrupa Birliği ve 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 

ülkelerinin hayli altında. 2017 rakamlarına göre, 

Türkiye'nin kişi başına düşen sera gazı salımı 6,07 ton 

karbondioksit iken OECD ortalaması kişi başı 9,5 ton 

karbondioksit eşdeğerdir. ABD'de bu rakam 16,2 ton, 

Almanya'da 8,9 ton, Rusya'da 11,2 tondur. Dünyadaki 

birçok ülkede 12,13,15 hatta 20 tonlara uzanan bir 

ekosistem var, tablo ortada.

Türkiye, dünyayı en az kirleten ülkelerden birisi olmasına 

rağmen, çevresel sürdürülebilirlik, temiz enerji kaynakları 

ve çevre hassasiyeti konularında sorumluluğunun da 

ötesinde bir hassasiyet sergilemektedir. Doğalgaz 

Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) 2018'deki her yeni gaz 

abonesi için bir, Petrol İşverenler Sendikası (PETDER) 

2018'de trafiğe çıkan her araç için bir, Elektrik Dağıtım 

Hizmetleri Derneği (ELDER) her yeni elektrik abonesi 

için bir, Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) 

çıkarılacak her 100 ton kömür için bir ağaç dikecek. 

2017 rakamlarını dikkate aldığımızda, burada 

imzalayacağımız protokol çerçevesinde, 2018 yılında 

toplamda 5 milyon ağaç dikeceğiz. Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı gibi rekorlarla anılan bir kurum için 

bu sadece bir başlama vuruşu. Enerji sektörü gibi öncü 

bir sektör için eminim ki başka paydaşların da dahil 

olmasıyla bu süreci çok daha ileri bir noktaya 

taşıyacağız. Biz, 'Yarın öleceğini bilsen de elindeki fidanı 

dik.' diyen bir anlayışın mensuplarıyız. Başlatılan bu 

kampanyanın, enerji ve maden alanında faaliyet 

gösteren firmalarımız tarafından sahiplenilerek çok daha 

ilerilere taşınacağına inanıyorum."

Albayrak'ın, kampanyanın fikir babası olduğunu 

söylediği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı 

Fatih Dönmez de geçen yıl Çin, Hindistan ve Londra gibi 

bölgelerde görülen hava kirliliği sorununa Türkiye'de çok 

fazla rastlanmadığını ifade etti. 

Konuşmaların ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan protokole, 

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, GAZBİR 

Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, PETDER Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet Erdem ve KÖMÜRDER adına 

Muzaffer Polat imza attı.
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Berat Albayrak: 

Enerji kaynaklarını daha 
akılcı ve pratik kullanmak 
gerekiyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bir 

Enerji Bir Nefes, Enerji Sektöründen 5 Milyon Ağaç 

Kampanyası" kapsamında düzenlenen protokol imza 

töreninde yaptığı konuşmada, enerji kaynaklarını daha 

akılcı ve pratik kullanmak gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin son dönemde bu anlamda ciddi mesafe 

aldığını ifade eden Albayrak, "Artık günü kurtaran değil 

geleceği planlayan, uzun dönemli plan ve politikaları 

hayata geçiren bir Türkiye var. Türkiye, 2002'den bu 

yana tarihinde ilk defa 20 yıllık, 50 yıllık uzun vadeli 

somut plan ve programlar yaparak 2023'ü, 2053'ü, 

2071'i kurgulayan bir ülke." diye konuştu. 

Uzun vadeli stratejilerin en önemli ayağını enerji 

yatırımlarının oluşturduğunu ve enerji sektörünün 

bundan sonra da ekonominin lokomotifi olmaya devam 

edeceğini belirten Albayrak, şunları söyledi:

"Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında her alanda 

somut eylem planlarını hayata geçirdik. Son iki yıldır 

enerjide tarihi rekorların kırıldığı bir döneme şahitlik 

ettik. Önümüzde çok daha parlak bir dönem duruyor. 

Enerji, ekonomi ve çevre birbirinden ayrılamaz. Çünkü 

ekonomik büyümenin temeli akılcı enerji politikaları, 

enerji politikalarının temeli de sürdürülebilir çevre 

politikalarıdır. Bu yüzden Milli Enerji ve Maden Politikamızın 

her stratejisi çevreyle uyumlu, çevresel etkileri önceleyen 

ve sürdürülebilir bir anlayışla hazırlandı. Bugün sahip 

olduğumuz kaynaklar sadece bize ait değildir. Gelecek 

nesillerin de bu kaynaklarda hakkı var. O nedenle enerji 

üretiminde 'ne pahasına olursa olsun' gibi yanlış bir 

anlayışın bizim politikalarımızda, AK Parti iktidarı 

politikalarında hiçbir zaman yeri olmamıştır, olmayacaktır."

"4,1 milyar dolarlık termik santrale 
gerek kalmayacak"

Albayrak, bu nedenle kalkınmayı tek boyutlu görmediklerini 

ve çevrenin korunması ve geliştirilmesi adına karbon 

ayak izini azaltacak girişimlere hız verdiklerini dile getirdi. 

Bakan Albayrak, özellikle son dönemde teknolojinin 

imkanlarından en üst düzeyde faydalanıp rasyonel ve 

sürdürülebilir enerji arzına ağırlık verdiklerini belirtti.

Bakan Albayrak, enerji üretim kapasitesinin arttığına, bu 

üretimde yerli ve yenilenebilir kaynakların da rekor 

seviyeye ulaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Son 10 yıllık dönemde gerçekleşen elektrik üretim tesisi 

yatırımlarının yüzde 53'ü yenilenebilir enerji 

kaynaklarından geldi. Yenilenebilir kaynaklarımızın 

kurulu güç içindeki payı yüzde 32'yi geçmiş durumda. Şu 

an hem Avrupa hem de dünya ortalamasının üzerindeyiz. 

İnşallah yıllara sari olarak yenilenebilirin payı, yeni 

yatırım ve projelerle artmaya devam edecek. Rüzgardaki 

kurulu gücümüzle 2017 sonunda dünyada 11'inci, 

Avrupa'da 6'ıncı olduk. 2017'de Avrupa'da rüzgar enerjisi 

kapasitesini en fazla artıran 4'üncü ülke olduk. Biliyorsunuz 

bizim bir mottomuz var; Daha fazla yerli, daha fazla 

yenilenebilir. Her yaptığımız yatırım daha iyisini yapmak 

için bize daha fazla moral ve motivasyon sağlıyor." 

"Yakında Türkiye'yi yepyeni bir enerjiyle daha tanıştıracağız." 

diyen Albayrak, dünyanın en büyük off-shore rüzgar 

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projesini en 

kısa zamanda hayata geçireceklerini söyledi. 

Gelecek 10 yılda 10 bin megavat rüzgar ve 10 bin 

megavat güneş enerjisiyle kapasitenin daha fazla 

artacağını dile getiren Albayrak, böylece Türkiye'nin 

çevreci enerji üretiminde dünyada "parmak ısırtacak" bir 

düzeye ulaşacağını aktardı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin de yüksek kapasite ve 

verimlilikle 7 gün 24 saat elektrik üreteceğini 

vurgulayan Albayrak, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 

Planı kapsamında ise 5 yıl boyunca 4,1 milyar dolar 

değerinde termik santrali yatırımına duyulacak ihtiyacın 

ortadan kalkacağını ifade etti.

"Yarın öleceğini bilsen de elindeki fidanı 
dik"

Öte yandan, yerli kömür santrallerinde de son teknoloji 

bacalama ve filtreleme sistemleri kullanılarak minimum 

emisyon değerleriyle elektrik üretimi yapılacağını 

belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Türkiye sanayi devriminden bu yana kümülatif 

emisyonların yüzde 0,7'sinden sorumludur. Fosil 

yakıtlardan kaynaklı emisyon salımımız Avrupa Birliği ve 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 

ülkelerinin hayli altında. 2017 rakamlarına göre, 

Türkiye'nin kişi başına düşen sera gazı salımı 6,07 ton 

karbondioksit iken OECD ortalaması kişi başı 9,5 ton 

karbondioksit eşdeğerdir. ABD'de bu rakam 16,2 ton, 

Almanya'da 8,9 ton, Rusya'da 11,2 tondur. Dünyadaki 

birçok ülkede 12,13,15 hatta 20 tonlara uzanan bir 

ekosistem var, tablo ortada.

Türkiye, dünyayı en az kirleten ülkelerden birisi olmasına 

rağmen, çevresel sürdürülebilirlik, temiz enerji kaynakları 

ve çevre hassasiyeti konularında sorumluluğunun da 

ötesinde bir hassasiyet sergilemektedir. Doğalgaz 

Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) 2018'deki her yeni gaz 

abonesi için bir, Petrol İşverenler Sendikası (PETDER) 

2018'de trafiğe çıkan her araç için bir, Elektrik Dağıtım 

Hizmetleri Derneği (ELDER) her yeni elektrik abonesi 

için bir, Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) 

çıkarılacak her 100 ton kömür için bir ağaç dikecek. 

2017 rakamlarını dikkate aldığımızda, burada 

imzalayacağımız protokol çerçevesinde, 2018 yılında 

toplamda 5 milyon ağaç dikeceğiz. Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı gibi rekorlarla anılan bir kurum için 

bu sadece bir başlama vuruşu. Enerji sektörü gibi öncü 

bir sektör için eminim ki başka paydaşların da dahil 

olmasıyla bu süreci çok daha ileri bir noktaya 

taşıyacağız. Biz, 'Yarın öleceğini bilsen de elindeki fidanı 

dik.' diyen bir anlayışın mensuplarıyız. Başlatılan bu 

kampanyanın, enerji ve maden alanında faaliyet 

gösteren firmalarımız tarafından sahiplenilerek çok daha 

ilerilere taşınacağına inanıyorum."

Albayrak'ın, kampanyanın fikir babası olduğunu 

söylediği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı 

Fatih Dönmez de geçen yıl Çin, Hindistan ve Londra gibi 

bölgelerde görülen hava kirliliği sorununa Türkiye'de çok 

fazla rastlanmadığını ifade etti. 

Konuşmaların ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan protokole, 

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, GAZBİR 

Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, PETDER Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet Erdem ve KÖMÜRDER adına 

Muzaffer Polat imza attı.

http://www.enerjimagazin.com/haber-6352-Enerji-Sektorunden-5-Milyon-Agac-Kampanyasi.html
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye Hizmet Binası çatısında 
güneş enerjisinden elektrik üretimine başlanıldığını dolayısı ile artık sadece hizmet 
değil aynı zamanda elektrik üreten bir belediye olduklarını söyledi.

Elektriğini Güneşten Alan Belediye Binası

Berat Albayrak: 

Enerji kaynaklarını daha 
akılcı ve pratik kullanmak 
gerekiyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bir 

Enerji Bir Nefes, Enerji Sektöründen 5 Milyon Ağaç 

Kampanyası" kapsamında düzenlenen protokol imza 

töreninde yaptığı konuşmada, enerji kaynaklarını daha 

akılcı ve pratik kullanmak gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin son dönemde bu anlamda ciddi mesafe 

aldığını ifade eden Albayrak, "Artık günü kurtaran değil 

geleceği planlayan, uzun dönemli plan ve politikaları 

hayata geçiren bir Türkiye var. Türkiye, 2002'den bu 

yana tarihinde ilk defa 20 yıllık, 50 yıllık uzun vadeli 

somut plan ve programlar yaparak 2023'ü, 2053'ü, 

2071'i kurgulayan bir ülke." diye konuştu. 

Uzun vadeli stratejilerin en önemli ayağını enerji 

yatırımlarının oluşturduğunu ve enerji sektörünün 

bundan sonra da ekonominin lokomotifi olmaya devam 

edeceğini belirten Albayrak, şunları söyledi:

"Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında her alanda 

somut eylem planlarını hayata geçirdik. Son iki yıldır 

enerjide tarihi rekorların kırıldığı bir döneme şahitlik 

ettik. Önümüzde çok daha parlak bir dönem duruyor. 

Enerji, ekonomi ve çevre birbirinden ayrılamaz. Çünkü 

ekonomik büyümenin temeli akılcı enerji politikaları, 

enerji politikalarının temeli de sürdürülebilir çevre 

politikalarıdır. Bu yüzden Milli Enerji ve Maden Politikamızın 

her stratejisi çevreyle uyumlu, çevresel etkileri önceleyen 

ve sürdürülebilir bir anlayışla hazırlandı. Bugün sahip 

Çatı üstü güneş santralinin toplam 441 panelden 
oluştuğunu genel enerji hattına bağlantının sağlandığını 
belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, güneş santralinden 
elde edilen enerjinin Belediye Hizmet Binası elektrik 
ihtiyacında kullanılarak enerjisini artık güneşten alan bir 
kurum olduklarını kaydetti.

Güneş enerji santralinin 3 yılda kendini amorti edeceğini 
yani inşaat maliyetini karşılayacağını ifade eden Başkan 
Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak hizmetlerimizin 
tamamı bilgisayar ve elektrikli aletler ile yapılmaktadır. 
Bunun içinde enerji gerekmektedir. Kesintisiz hizmet için 
kesintisiz ama daha ucuz enerji ile bundan böyle hizmete 

ve yatırımlara devam edeceğiz. Enerji tüketimi karşılamak 
için Türkiye’nin resmi kurum tarafından yapılan en büyük 
çatı üstü güneş panelinin Melikgazi Belediyesince 
gerçekleştirdik. Şimdi de belediyemiz hizmet binasının 
çatısına 441 panelden oluşan ve GES 120 KWP HİBRİT 
SİSTEM üzerine kurulan güneş enerjisinden elektrik 
üretiyoruz. Melikgazi Belediyesi artık sadece hizmet değil 
aynı zamanda elektrik de üretiyor” dedi.

Başkan Büyükkılıç, hizmet binasında elektrik üreten 
sistemin devreye girmesi ile binanın aydınlatma, ısınma 
ve makinelerin enerjinin artık güneşten alınmış olacağını 
sözlerine ekledi.

olduğumuz kaynaklar sadece bize ait değildir. Gelecek 

nesillerin de bu kaynaklarda hakkı var. O nedenle enerji 

üretiminde 'ne pahasına olursa olsun' gibi yanlış bir 

anlayışın bizim politikalarımızda, AK Parti iktidarı 

politikalarında hiçbir zaman yeri olmamıştır, olmayacaktır."

"4,1 milyar dolarlık termik santrale 
gerek kalmayacak"

Albayrak, bu nedenle kalkınmayı tek boyutlu görmediklerini 

ve çevrenin korunması ve geliştirilmesi adına karbon 

ayak izini azaltacak girişimlere hız verdiklerini dile getirdi. 

Bakan Albayrak, özellikle son dönemde teknolojinin 

imkanlarından en üst düzeyde faydalanıp rasyonel ve 

sürdürülebilir enerji arzına ağırlık verdiklerini belirtti.

Bakan Albayrak, enerji üretim kapasitesinin arttığına, bu 

üretimde yerli ve yenilenebilir kaynakların da rekor 

seviyeye ulaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Son 10 yıllık dönemde gerçekleşen elektrik üretim tesisi 

yatırımlarının yüzde 53'ü yenilenebilir enerji 

kaynaklarından geldi. Yenilenebilir kaynaklarımızın http://www.kayseriolay.com/elektrigini-gunesten-alan-belediye-binasi-h22763.htm
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Oyuncak üreticisi Lego, yapraklar, çalılar ve ağaçlar da 
dahil olmak üzere parçalarından bazılarınısürdürülebilir, 
bitki bazlı biyoplastikten yapacağını açıkladı.Şeker 
kamışı kaynaklı yeni parçaların üretimi devam ediyor.

Yeni parçalar, polietilen denilen esnek, yumuşak ve 
dayanıklı biyoplastikten yapılıyor. Lego, şeker kamışına 
dayalı olmasına rağmen kalitenin korunacağını ve yeni 
parçaların kalitesinde veya görünüşünde herhangi bir 
fark olmayacağını açıkladı.

Lego Parçaları Artık Bitkilerden Üretilecek
Lego sürdürülebilir, bitki bazlı biyoplastik parçalar üretmeye başladı. Bitki bazlı 
polietilen, geleneksel polietilen ile aynı özelliklere sahip.

Lego, operasyonlarda 
sıfır atık hedefliyor ve 
2030 yılına kadar ana 
ürün ve ambalajlarında 
sürdürülebilir 
malzemeler kullanmayı 
hedefliyor.

Berat Albayrak: 

Enerji kaynaklarını daha 
akılcı ve pratik kullanmak 
gerekiyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bir 

Enerji Bir Nefes, Enerji Sektöründen 5 Milyon Ağaç 

Kampanyası" kapsamında düzenlenen protokol imza 

töreninde yaptığı konuşmada, enerji kaynaklarını daha 

akılcı ve pratik kullanmak gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin son dönemde bu anlamda ciddi mesafe 

aldığını ifade eden Albayrak, "Artık günü kurtaran değil 

geleceği planlayan, uzun dönemli plan ve politikaları 

hayata geçiren bir Türkiye var. Türkiye, 2002'den bu 

yana tarihinde ilk defa 20 yıllık, 50 yıllık uzun vadeli 

somut plan ve programlar yaparak 2023'ü, 2053'ü, 

2071'i kurgulayan bir ülke." diye konuştu. 

Uzun vadeli stratejilerin en önemli ayağını enerji 

yatırımlarının oluşturduğunu ve enerji sektörünün 

bundan sonra da ekonominin lokomotifi olmaya devam 

edeceğini belirten Albayrak, şunları söyledi:

"Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında her alanda 

somut eylem planlarını hayata geçirdik. Son iki yıldır 

enerjide tarihi rekorların kırıldığı bir döneme şahitlik 

ettik. Önümüzde çok daha parlak bir dönem duruyor. 

Enerji, ekonomi ve çevre birbirinden ayrılamaz. Çünkü 

ekonomik büyümenin temeli akılcı enerji politikaları, 

enerji politikalarının temeli de sürdürülebilir çevre 

politikalarıdır. Bu yüzden Milli Enerji ve Maden Politikamızın 

her stratejisi çevreyle uyumlu, çevresel etkileri önceleyen 

ve sürdürülebilir bir anlayışla hazırlandı. Bugün sahip 

olduğumuz kaynaklar sadece bize ait değildir. Gelecek 

nesillerin de bu kaynaklarda hakkı var. O nedenle enerji 

üretiminde 'ne pahasına olursa olsun' gibi yanlış bir 

anlayışın bizim politikalarımızda, AK Parti iktidarı 

politikalarında hiçbir zaman yeri olmamıştır, olmayacaktır."

"4,1 milyar dolarlık termik santrale 
gerek kalmayacak"

Albayrak, bu nedenle kalkınmayı tek boyutlu görmediklerini 

ve çevrenin korunması ve geliştirilmesi adına karbon 

ayak izini azaltacak girişimlere hız verdiklerini dile getirdi. 

Bakan Albayrak, özellikle son dönemde teknolojinin 

imkanlarından en üst düzeyde faydalanıp rasyonel ve 

sürdürülebilir enerji arzına ağırlık verdiklerini belirtti.

Bakan Albayrak, enerji üretim kapasitesinin arttığına, bu 

üretimde yerli ve yenilenebilir kaynakların da rekor 

seviyeye ulaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Son 10 yıllık dönemde gerçekleşen elektrik üretim tesisi 

yatırımlarının yüzde 53'ü yenilenebilir enerji 

kaynaklarından geldi. Yenilenebilir kaynaklarımızın https://www.yesilodak.com/

‘‘

‘‘
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Neredeyse sessiz çalışan ve sudan başka bir şey üretmeyen çevre dostu bir tren 
düşünün. Artık bu tren gerçek. Sıfır emisyonlu, hidrojen ile çalışan tren “iLint” bu 
sene raylarda.

Dünyanın Hidrojenle Çalışan İlk Treni

Trenin Fransız üreticisi Alstom’a göre, “iLint” geleneksel 
dizel trenlerden %60 daha az gürültülü, tamamen 
emisyonsuz ve performansı bir dizel treninin 
performansıyla aynı. 

Alstom, Mart 2017’de sadece su üreten ve hiç karbon 
çıkarmayan dünyanın ilk hidrojen ile çalışan trenin ilk 
testini başarıyla gerçekleştirdi.

Fransız şirket Alstom, Almanya ile Kasım 2017'de bir 
anlaşma imzaladı. Şirket, 2021 yılına kadar 14 adet 
hidrojenle çalışan yolcu treni inşa edecek ve 
Almanya’da kullanıma sokacak.

Coradia iLint adı verilen emisyonsuz trenler tek bir 
hidrojen tankıyla, 1.000 km'lik yol gidebiliyor ve saatte 
140 km hıza ulaşabiliyor. Dünyanın ilk hidrojenle 

çalışan yolcu treni olan Coradia iLint treninin bu yıl 
Almanya'da piyasaya çıkması bekleniyor.

Hidrojenle çalışan araçlar, 
yalnızca işletme sırasında su 
buharı yayıyor. Bu da zararlı 
emisyon üreten ve küresel 
ısınmayı arttıran dizele karşı 
inanılmaz derecede çevre 
dostu bir seçenek haline 
geliyor. 

‘‘

‘‘Kaynak: alstom.com 
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Ekonomi Bakanlığı’nın “süper teşvikleri” kapsamında 23 firmaya toplam 135 milyar TL 
destek verilecek.

Ekonomi Bakanlığı’nın “süper teşvikleri” kapsamında 23 
firmaya toplam 135 milyar TL destek verilecek. Söz 
konusu teşviklerden güneş enerjisi sektörüne yönelik 
projeleriyle 3 firma da yararlanacak. GÜNDER Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Özaydın, “teşviklerle solar 
sektörünün önemli bir parçası olacağımız için 
gururluyuz” dedi.

'Süper Teşvik'ten yararlanacak 23 firma belli oldu. Proje 
Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenecek 135 
milyar lira tutarındaki 23 projeyle yaklaşık 35 bin kişiye 
doğrudan, 134 binden fazla kişiye dolaylı istihdam 
yaratılacak. Enerji sektöründe yenilenebilir enerji 
teknolojileri, ham petrol işleme rafinerisi, petrokimya 
ürünleri, motorlu taşıtlar-elektronik yatırımlar destek 
aldı. Süper teşvik paketinde güneş enerjisi sektörü adına 
3 proje de yer aldı. Sektörün Dünya’da ilkler arasına 
girmesine yol açacağı öngörülen en büyük desteği, 

Yüzde Yüz Yerli Fotovoltaik Geliyor

elektrikli araç enerji depolama sistemlerine yönelik 28 
milyar 396 milyon liralık projeyle Vestel alacak. İkinci 
olarak ise Ekore Teknolojileri’nin Niğde’de yapacağı güneş 
enerjisinde hücre fabrikası, modül ve ingot yatırımları 
için 2 milyar 200 milyon lira alması bekleniyor. Malatya’da 
yapılacak güneş enerjisinde Ingot ve hücre üretimi ile 
entegre güneş paneli üretimi yatırımı için Atayurt 
Teknolojileri de 1 milyar 379 milyon lira teşvik alacak.

GÜNDER: “GURURLU VE UMUTLUYUZ”

Süper teşvik paketinin güneş enerjisi endüstrisi için “son 
derece iyi bir girişim” olarak tanımlayan Uluslararası 
Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü GÜNDER 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Özaydın, 
“Ülke olarak solar sektöründe kuluçkalama dönemindeyiz. 
Buna benzer teşvikler geleceğe daha güvenli ve umutla 

bakmamızı sağlıyor. Türkiye’de şuan üretilen panellerin 
%45’i yerli. Ancak teşviklerle kurulacak hücre 
fabrikasıyla artık Türkiye olarak %70 ile %95 oranında 
yerli panel üretimini gerçekleştirmenin gururunu 
yaşayacağız. Bu endüstrinin önemli bir parçası 
olacağımız için gururlu ve umutluyuz” diye konuştu.

Dünya’da solar sektörüne başta Çin olmak üzere Asya 
ülkelerinin hakim olduğunu belirten Mehmet Özaydın, 
sözlerine şunları ekledi: “Türkiye’nin sektörde var olması 
için GÜNDER olarak ciddi çalışmalara imza atıyoruz. Bu 
girişimler bizim için oldukça sevindirici. Belki başta 
Asyalılar kadar başarılı olamayacağız ama solar 
endüstrisinde önümüz açıldı. Zamanla solar konusunda 
Dünya’nın en önemli endüstrisine sahip olacağımıza 
inanıyorum. İlk adımı atmak çok önemli. Yatırımcı olarak 
öncü olan firmaları canı gönülden tebrik ediyorum”. 

GÜMRÜK MUAFİYETİ VAR

Teşvik kapsamındaki yatırımlara gümrük vergisi 
muafiyeti getirilecek. Bu yatırımlardaki makine ve 
teçhizatları ile inşaat harcamaları için KDV istisnası da 

uygulanacak. Ayrıca teşvik belgesi sahiplerine yatırım 
tutarının iki katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya 
10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası imkanı da 
sunulacak. Yaklaşık 134 bin kişiye istihdam sağlanması 
öngörülen teşviklerde istihdam maliyetlerini düşürmek 
için 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 5 
yıl brüt aylık asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli 
personel desteği, 10 yıla kadar gelir vergisi stopajı 
desteği verilecek.

ALT YAPI DESTEĞİ

Finansman konusunda ise 10 yıl boyunca tüketimin 
yarısı kadar enerji desteği, yatırım kredisine faiz desteği, 
yatırım tutarının yüzde 49'una kadar sermaye desteği 
imkanları da kapsama dahil olacak. Yatırımın yapıldığı 
kamu arazisinin 49 yıl süreyle tahsisi yapılırken, istihdam 
garantisi şartıyla gerekirse bedelsiz devri yoluna da 
gidilebiliyor. Kurulacak fabrika ve tesisler için altyapı 
desteği, kamu alım garantisi gibi desteklerden 
yararlanmak da mümkün olacak.
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bakmamızı sağlıyor. Türkiye’de şuan üretilen panellerin 
%45’i yerli. Ancak teşviklerle kurulacak hücre 
fabrikasıyla artık Türkiye olarak %70 ile %95 oranında 
yerli panel üretimini gerçekleştirmenin gururunu 
yaşayacağız. Bu endüstrinin önemli bir parçası 
olacağımız için gururlu ve umutluyuz” diye konuştu.

Dünya’da solar sektörüne başta Çin olmak üzere Asya 
ülkelerinin hakim olduğunu belirten Mehmet Özaydın, 
sözlerine şunları ekledi: “Türkiye’nin sektörde var olması 
için GÜNDER olarak ciddi çalışmalara imza atıyoruz. Bu 
girişimler bizim için oldukça sevindirici. Belki başta 
Asyalılar kadar başarılı olamayacağız ama solar 
endüstrisinde önümüz açıldı. Zamanla solar konusunda 
Dünya’nın en önemli endüstrisine sahip olacağımıza 
inanıyorum. İlk adımı atmak çok önemli. Yatırımcı olarak 
öncü olan firmaları canı gönülden tebrik ediyorum”. 

GÜMRÜK MUAFİYETİ VAR

Teşvik kapsamındaki yatırımlara gümrük vergisi 
muafiyeti getirilecek. Bu yatırımlardaki makine ve 
teçhizatları ile inşaat harcamaları için KDV istisnası da 

uygulanacak. Ayrıca teşvik belgesi sahiplerine yatırım 
tutarının iki katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya 
10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası imkanı da 
sunulacak. Yaklaşık 134 bin kişiye istihdam sağlanması 
öngörülen teşviklerde istihdam maliyetlerini düşürmek 
için 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 5 
yıl brüt aylık asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli 
personel desteği, 10 yıla kadar gelir vergisi stopajı 
desteği verilecek.

ALT YAPI DESTEĞİ

Finansman konusunda ise 10 yıl boyunca tüketimin 
yarısı kadar enerji desteği, yatırım kredisine faiz desteği, 
yatırım tutarının yüzde 49'una kadar sermaye desteği 
imkanları da kapsama dahil olacak. Yatırımın yapıldığı 
kamu arazisinin 49 yıl süreyle tahsisi yapılırken, istihdam 
garantisi şartıyla gerekirse bedelsiz devri yoluna da 
gidilebiliyor. Kurulacak fabrika ve tesisler için altyapı 
desteği, kamu alım garantisi gibi desteklerden 
yararlanmak da mümkün olacak.

http://www.enerjimagazin.com
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girmesine yol açacağı öngörülen en büyük desteği, 
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milyar 396 milyon liralık projeyle Vestel alacak. İkinci 
olarak ise Ekore Teknolojileri’nin Niğde’de yapacağı güneş 
enerjisinde hücre fabrikası, modül ve ingot yatırımları 
için 2 milyar 200 milyon lira alması bekleniyor. Malatya’da 
yapılacak güneş enerjisinde Ingot ve hücre üretimi ile 
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