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Enerji verimliliği alanında başarılı uygulamalarıyla dikkat çeken Enervis, bilgi ve 

tecrübesini mesleki eğitimlerle sektöre aktarıyor. Enervis uzmanları önümüzdeki 

dönemde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme 

Merkezi’nde enerji verimliliği alanında eğitim verecek. 

Enerji sektörünün önde gelen oyuncularından EWE 
Turkey Holding’in enerji verimliliği alanında faaliyet 
gösteren şirketi Enervis, Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası ile verimli bir işbirliğine imza attı. Protokole 
göre Enervis uzmanları, BTSO Mesleki Yeterlilik Sınav 
ve Belgelendirme Merkezi’nde enerji verimliliğine 
ilişkin bilgi ve tecrübelerini aktaracak.

ENERVİS ile BTSO MEYSEB arasında yapılan işbirliği, 
sektörün tüm paydaşlarının arzu edilen hizmet kalitesi 
anlayışına ulaşmasında katkı sağlayacak.

İşbirliği protokolünün imza töreninde konuşan EWE 
Turkey Holding Genel Müdürü ve Enervis Yönetim 
Kurulu üyesi Bekir Sami Acar, birikimlerini sektör ile 
paylaşarak Türkiye enerji dağıtım sektörüne pek çok 
yenilik kazandırmanın Enervis’in kuruluş amaçlarından 
olduğunu dile getirerek, Almanya’nın önde gelen 
enerji dağıtım şirketlerinden olan EWE Grubu’nun 
Know-How’ı ile çalışanlarının sektörel deneyimlerini 
birleştirerek sektöre aktardıklarını belirtti. 

Enervis, BTSO ile Verimli Bir İşbirliğine        
İmza Attı

Enervis, sektördeki öncü rolünü mesleki eğitimlerle sürdürüyor

Yapılan işbirliğine yönelik görüşlerini ifade eden 

Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, “Nitelikli iş 

gücü oluşturmada, eğitimli ve yetkin personellerin 

yetiştirilmesi adına, MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) 

tarafından ISO 17024 personel belgelendirme 

akreditasyonu sahibi, Türkiye’nin en önemli eğitim ve 

belgelendirme kuruluşu olan BTSO MEYSEB ile yapmış 

olduğumuz işbirliği oldukça önemli ve eğitime verdiğimiz 

önemin en somut ifadesidir” şeklinde konuştu.  

İmza töreninde EWE Turkey Holding Genel Müdürü 
ve Enervis Yönetim Kurulu üyesi Bekir Sami Acar ve 
Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu’nun yanı sıra 
Enervis Eğitim ve Belgelendirme sorumlusu Yunus 
Demirci ile BTSO MEYSEB Genel Müdürü Ramazan 
Karakök, MEYSEB Yönetim kurulu Başkan 
Yardımcısı İsmail Kuş ve Sınav ve Belgelendirme 
Birim Yöneticisi Rahmi Özyiğit de hazır bulundu. 
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Sempozyum ve Sağlık ve Sosyal Dernekler Federasyonu 

Başkanı Opr. Dr. Orhan Koç, yaptığı açıklamada, 

sağlık alanında enerjinin kullanımında tasarruf 

sağlamak ve verimliliğe dikkat çekmek amacıyla 3 yıl 

önce düzenlenen “Sağlıkta Enerji Verimliği ve 

Kaynak Geliştirme Çalıştayı” sonrası, sağlık 

tesislerinde enerji kaynaklarının daha etkin 

yönetimini sağlamak ve enerji giderlerini azaltmak 

için alınması gereken tedbirlerle ilgili önemli bir 

farkındalık oluşturulduğunu söyledi.

Bu doğrultuda, sağlık sektöründe artan farkındalığı 

pekiştirme, verimlilik artırıcı projelerin hayata 

geçirilmesinde model ve yöntemleri değerlendirme, 

yeni uygulama alanları açma, mevzuat ve 

uygulamadan kaynaklanan sorunları masaya 

yatırma ihtiyacı doğduğunu, sempozyumun bu 

amaçla düzenlendiğini ifade eden Koç, özel ve kamu 

sağlık kurumları ile enerji sektöründen çok sayıda 

firma yetkilisinin “Sağlıkta Enerji Verimliliği 

Sempozyumu”nda bir araya geleceğini bildirdi.

Etimesgut Devlet Hastanesi Başhekimi Koç, 26-27 

Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek sempozyumun, 

sağlık tesislerindeki enerji verimliliği sorunları ve çözümleri 

konusundaki farkındalık ve bilinç düzeyinin daha da 

yükseltilmesine katkıda bulunacağını belirtti.

AKILLI HASTANELER ARTACAK

Enerji dostu hastanelerin aynı zamanda çevreyi 

koruyan yeşil hastane konseptini de içerdiğini ifade 

eden Koç, Sağlık Bakanlığının projesinin başlamasıyla 

yakıt, aydınlatma ve su giderlerinde toplam 50 

milyon liralık tasarruf sağlandığını söyledi.

Enerji Dostu Yeşil Hastaneler Geliyor

Bunun için yakıt sisteminin ve elektrik sarfiyatını 

artıran ampullerin değiştirilmesi, ısı kaybına yol açan 

yalıtım sorununun giderilmesi gibi önlemlerin bile yeterli 

olduğunu anlatan Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kamuda enerji tasarrufu için devletin teşvik edici 

önlemler alması çok önemli. Bu tür toplantılar kamu 

ve özel sektörün önünün açılması bakımından gerekli. 

Sempozyumun esas amacı, bu konudaki bakış açısını 

değiştirmek ve geliştirmek. Mesela doğal gaz bulunan 

illerde mutlaka bundan yararlanılmalı ancak şehir 

merkezinin dışına yapılan hastaneler bunun için sorun 

oluşturuyor. Büyük hastane kampüsleri, aynı enerji 

kaynağının hem ısıtma hem de soğutma için 

kullanıldığı kojenerasyon projesiyle inşa edilmeli. Isı 

yalıtım yönetmeliği öncesinde inşa edilen binalarda 

buna uygun düzenlemeler yapılmalı.”

Koç, jeotermal, rüzgar ve güneşin en iyi alternatif 

enerji kaynakları olduğunu, bunlardan hastane 

binalarından yararlanılması için projelerin hayata 

geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Enerji enstitüsü

Sağlık Bakanlığının daha az enerji tüketen hastanelere yönelik projesi kapsamında, 

aynı kaynaktan ısıtma, soğutma ve aydınlatma amacıyla yararlanılacak, kayıplar 

sıfıra düşecek.

Enerji sektörünün önde gelen oyuncularından EWE 
Turkey Holding’in enerji verimliliği alanında faaliyet 
gösteren şirketi Enervis, Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası ile verimli bir işbirliğine imza attı. Protokole 
göre Enervis uzmanları, BTSO Mesleki Yeterlilik Sınav 
ve Belgelendirme Merkezi’nde enerji verimliliğine 
ilişkin bilgi ve tecrübelerini aktaracak.

ENERVİS ile BTSO MEYSEB arasında yapılan işbirliği, 
sektörün tüm paydaşlarının arzu edilen hizmet kalitesi 
anlayışına ulaşmasında katkı sağlayacak.

İşbirliği protokolünün imza töreninde konuşan EWE 
Turkey Holding Genel Müdürü ve Enervis Yönetim 
Kurulu üyesi Bekir Sami Acar, birikimlerini sektör ile 
paylaşarak Türkiye enerji dağıtım sektörüne pek çok 
yenilik kazandırmanın Enervis’in kuruluş amaçlarından 
olduğunu dile getirerek, Almanya’nın önde gelen 
enerji dağıtım şirketlerinden olan EWE Grubu’nun 
Know-How’ı ile çalışanlarının sektörel deneyimlerini 
birleştirerek sektöre aktardıklarını belirtti. 

Yapılan işbirliğine yönelik görüşlerini ifade eden 

Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, “Nitelikli iş 

gücü oluşturmada, eğitimli ve yetkin personellerin 

yetiştirilmesi adına, MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) 

tarafından ISO 17024 personel belgelendirme 

akreditasyonu sahibi, Türkiye’nin en önemli eğitim ve 

belgelendirme kuruluşu olan BTSO MEYSEB ile yapmış 

olduğumuz işbirliği oldukça önemli ve eğitime verdiğimiz 

önemin en somut ifadesidir” şeklinde konuştu.  

İmza töreninde EWE Turkey Holding Genel Müdürü 
ve Enervis Yönetim Kurulu üyesi Bekir Sami Acar ve 
Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu’nun yanı sıra 
Enervis Eğitim ve Belgelendirme sorumlusu Yunus 
Demirci ile BTSO MEYSEB Genel Müdürü Ramazan 
Karakök, MEYSEB Yönetim kurulu Başkan 
Yardımcısı İsmail Kuş ve Sınav ve Belgelendirme 
Birim Yöneticisi Rahmi Özyiğit de hazır bulundu. 

İlker Duran
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Enerji kaynaklarını yerlileştirme çalışmaları devam 

ederken, yenilenebilir enerjiye yönelik olan destekler 

de artıyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu (TKDK), yenilenebilir enerjiye önemli 

miktarda destek sağlayacak. IPARD-II Programının 

yürürlüğe girmesi ile bu alandaki yatırımlara yüzde 

100 oranında hibe verilerek sektördeki önemli bir 

açığın kapatılması hedefleniyor. 2014-2020 tarihlerini 

kapsayan program kapsamında işletmelerin kendi 

tüketimini karşılayabilmesine yönelik yatırımlara ve 

münferit yenilenebilir enerji tesisi kurulumuna 

sağlanacak olan hibe desteği toplamda 300 milyon 

Euro’nun üzerinde olacak.

Yatırımcıların kendi katkısı ile bu rakamın 500 milyon 

Euro’ya kadar çıkacağı öngörülüyor. Yüzde 75’lik kısmı 

Avrupa Birliği bütçesinden yüzde 25’lik bölümü ulusal 

bütçeden karşılanacak olan destekler sayesinde TKDK, 

yenilenebilir enerji alanında hibe desteği sağlayan en 

önemli kurumlardan biri haline gelmiş olacak. Tarım 

ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ali 

Recep Nazlı, 13. Çağrı dönemi ile destek kapsamına 

alınan yenilenebilir enerji yatırımlarının IPARD-II 

Programı ile önemli bir ivme kazanacağını dile getirdi.

23 PROJE BAŞVURDU

TKDK Başkanı Nazlı, hali hazırda devam eden IPARD 

Programı kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarının 

destek kapsamına alındığını ifade ederek, “Bu çağrıda 

mevcut işletmelerin kendi elektriğini güneş enerjisinden 

Kendi Elektriğini Üretene Hibe Desteği Geliyor

üretmesi için 23 adet proje başvurusu alındı. Söz 

konusu 23 projenin toplam kurulu gücü 6.5 megavattır 

(MW). Türkiye’nin 2014 yılı başındaki güneş enerjisi 

toplam kurulu gücünün 18 MW olduğu 

düşünüldüğünde TKDK’nın kısa vadede bile sektöre 

sunduğu katkı göz ardı edilemeyecek ölçüdedir” dedi. 

Başkan Nazlı, ‘Kırsal Altyapı Hizmetlerine Fiziki 

Yatırımlar’ sektörü kapsamında sadece belirli kamu 

tüzel kişilerine (Belediyeler, Köy İdareleri, İl Özel 

İdareleri, Organize Tarım Bölge Yönetimi, 5355 Nolu 

yasaya göre kurulan Birlikler) bağımsız yenilenebilir 

enerji tesislerinin kurulumu için destek sağlanacağını 

ifade ederek, bu sektörde uygulanacak hibe oranının 

yüzde 100 olduğunu, toplam hibe miktarının ise 94.2 

milyon Euro olacağını kaydetti.

Kaynak: Star

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, yenilenebilir enerji yatırımlarını 

destekleyecek. IPARD-II programı kapsamında, 300 milyon Euro’nun üzerinde hibe 

desteği verilecek. TKDK Başkanı Nazlı, güneş enerjisinden kendi elektriğini 

üretmek için 23 başvuru olduğunu söyledi.
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Güneş Enerjisi, 2025’te Kömür ve Doğal Gazdan 
Daha Ucuz Olabilir
Avrupa Komisyonu’nun Enerji Birliği planlarını açıklamasına bir gün kala 

yayımlanan bir araştırmaya göre güneş enerjisi, AB’nin bol güneş alan 

bölgelerinde 2025 yılında kömür veya doğal gazdan daha ucuz hale gelecek.

yakalayabilme konusunda önemli ve finansal açıdan 

sürdürülebilir bir rol oynayabileceği anlamına geliyor.

Agora Energiewende Direktörü Dr. Patrich Graichen, 

‘Araştırma, güneş enerjisinin çoğu uzmanın tahmin 

ettiğinden çok daha hızlı ucuzladığını görsteriyor. Bu 

sebeple tüm dünyada, geleceğin enerji tedarik sistemi 

planlarının gözden geçirilmesi gerekiyor. Şu ana kadar 

pek çokları, enerjide güneş enerjisinin küçük bir paya 

sahip olmasını bekliyordu’ dedi.

MALİYETLER ARTABİLİR

Araştırmaya göre                            
fotovoltaik tesislerin yüksek maliyeti, 
elektrik üretiminin maliyetinin        
finansal ve mevzuata ilişkin                 
şartlara bağlı olmasına yol açıyor.

Faizlere yansıyan yüksek risk primleri veya iyi 

hazırlanmamış mevzuat, güneş enerjisi santrallerinin 

maliyetini yüzde 50 kadar artırabilir. Rapora göre 

bunun doğuracağı sonuç o kadar büyük ki, daha 

güneşli havaların sağladığı tüm avantajların da 

silinmesine yol açabilir.

Graichen, ‘Dolayısıyla, olumlu finansman şartları ve 

mevzuatta istikrar, ucuz ve temiz güneş elektrik için 

hayati önem taşıyan şartlar’ dedi.

AB politikalarını hazırlayanlar, yenilenebilir enerjiyi 

pahalı olarak değerlendiriyor. AB’nin Enerji Birliği 

planlarının basına sızan bir taslağında, yenilenebilir 

enerjiyi iç enerji piyasasına entegre etmenin 

maliyetinin, yeni altyapı oluşturmak suretiyle 

azaltılması gerektiği belirtiliyor.

Taslakta, yenilenebilir kaynakların ‘maliyet açısından 

etkinliğini’ sağlamak için piyasaya dayanan sistemlere 

ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Ancak Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistemleri 

Enstitüsü’nün açıkladığı araştırmaya göre yüksek risk 

primleri veya iyi hazırlanmamış mevuzat, santrallerin 

maliyetlerini yarı oranında artırabilir.

Araştırmanın bulgularına göre Orta ve Güney 

Avrupa’da güneş enerjisi üretmenin maliyeti, 2025 

yılında kilowatt saat başına 0.04 ile 0.06 Euro’ya 

düşecek. Sivil toplum kuruluşu Agora Energiewende 

için hazırlanan rapor, bu maliyetin 2050 yılında 2-4 

sent arasına düşeceğini ortaya koyuyor.

Araştırmada, gelecekteki olası teknolojik gelişmelerle 

ilgili ‘temkinli varsayımlara’ yer veriliyor ve elektriği de 

ucuzlatabilecek yenilikler hesaba katılmıyor.

Almanya’daki büyük güneş enerjisi santralleri şu anda 

dokuz sentin altında fiyattan elektrik dağıtıyor. 

Araştırmaya göre şu anda yeni kömür ve doğal gaz 

santrallerinden elde edilen elektrik, kilowatt başına 

beş ile on sent arasında bir maliyete sahip. 24 

Şubat’ta yayımlanan rapora göre nükleer santraller 

ise kilowatt başına 11 sentten doğal gaz dağıtıyor.

Agora Energiewende, diğer düşük karbonlu 

kaynaklarla kıyaslandığında yüksek olan maliyeti 

sebebiyle, güneş enerjisine şu ana kadar AB’de çok 

kısıtlı bir rol verildiğini söyledi.

Ancak kuruluş, araştırmada, güneş enerjisinin de daha 

ucuz gibi görünen kömür ve doğal gaz ile rekabet 

edebileceğinin görüldüğünü belirtti.

Bu da, yeni Enerji Birliği’nin temel hedeflerinden, 

AB’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma ve hem 

2020, hem 2030 için iklim ve enerji hedeflerini 

‘Güneş enerjisi maliyetlerinde daha şimdiden çarpıcı bir 

azalma yaşandı ve bu eğilim de aynen devam edecek. 

Bunun, Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı enerji 

senaryolarında ve Enerji Birliği Yol Haritası’nda da 

kendini göstermesi gerekir’ diye de ekledi.

ENERJİ BİRLİĞİ

25 Şubat’ta açıklanacak Enerji Birliği, doğal gaz 

erişimine Rusya’dan gelen tehditlere karşı AB’nin 

vereceği karşılığı teşkil ediyor. AB’nin Rusya’dan ithal 

ettiği doğal gazın büyük bölümü, yıllık ihtiyacının 

yaklaşık yüzde 30’u, Ukrayna üzerinden geçiyor. 

Rusya’nın 2009 yılında vanaları kapatması, AB’de 

doğal gaz kesintilerine yol açmıştı.

Durum o zamandan bu yana, Kırım’ın ilhakı, Rusya 

destekli ayrılıkçıların Malezya Havayolları’na ait bir 

uçağı düşürmesi ve AB’nin Rusya’ya getirdiği 

yaptırımlarla birlikte daha da kötüye gitti.

AB, enerji ihtiyacının                      

yarısından fazlasını ithal ediyor ve      

Enerji Birliği’nin taslak bildirisine göre       

bu durum, içeride daha fazla            

elektrik üretimiyle birlikte                       

daha iyiye gidebilir.

Avrupa Komisyonu’nun enerji ve iklim eyleminden 

sorumlu üyesi Miguel Canete, Enerji Birliği’nin kamu 

kaynaklarına dayanması ve risk garantileri aracılığıyla 

özel yatırımcılara da cazip kılınması gerektiğini 

söylemişti.

Bu durum her ne kadar yatırımcıları güneş enerjisini 

daha fazla desteklemeye teşvik edebilse de; halen bazı 

belirsizlikler var. Bu da, küresel mali krizin ardından 

başta İspanya olmak üzere pek çok AB hükümetinin, 

yenilenebilir enerjiye verdiği kamu teşviklerini geriye 

dönük olarak kesmesinden kaynaklanıyor.

Avrupa Komisyonu, Enerji Birliği 

kapsamında AB elektrik piyasasını        

elden geçirirken yenilenebilir      

kaynaklara kamu desteğini de         

hedefe alacak.

Avrupa Parlamentosu’nun Yeşiller grubu mensubu 

Lüksemburglu üyesi Claude Turmes, AB’nin, 

hükümetlerin ve yerel yetkililerin, raporun bulgularına 

sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Tam olarak yenilenebilir hale gelmiş, 

merkeziyetçilikten arınmış ve dengeli bir Enerji ve 

İklim Birliği oluşturulması gerektiğini belirten Turmes, 

Enerji Birliği planları, arz güvenliğini da aşarak iklim 

değişikliğiyle mücadele gibi konuları da kapsayacak 

şekilde gelişti. Komisyon, Enerji Birliği’ni, AB 

liderlerinin geçtiğimiz Ekim ayındaki bir zirvede 

üzerinde anlaşmaya vardığı 2030 karbon azaltımı 

hedeflerini yakalamasının da bir yöntemi olarak 

görüyor.

Komisyon Enerji Birliği planlarını açıklarken, Aralık 

ayında Paris’te küresel ısınma için dünya çapında 

hukuken bağlayıcılığı bulunan bir hedefin 

belirlenmeye çalışılacağı BM İklim Değişikliği 

Konferansı’na ilişkin bir strateji belgesini de 

yayımlayacak.

Kaynak: euractiv
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yakalayabilme konusunda önemli ve finansal açıdan 

sürdürülebilir bir rol oynayabileceği anlamına geliyor.

Agora Energiewende Direktörü Dr. Patrich Graichen, 

‘Araştırma, güneş enerjisinin çoğu uzmanın tahmin 

ettiğinden çok daha hızlı ucuzladığını görsteriyor. Bu 

sebeple tüm dünyada, geleceğin enerji tedarik sistemi 

planlarının gözden geçirilmesi gerekiyor. Şu ana kadar 

pek çokları, enerjide güneş enerjisinin küçük bir paya 

sahip olmasını bekliyordu’ dedi.

MALİYETLER ARTABİLİR

Araştırmaya göre                            
fotovoltaik tesislerin yüksek maliyeti, 
elektrik üretiminin maliyetinin        
finansal ve mevzuata ilişkin                 
şartlara bağlı olmasına yol açıyor.

Faizlere yansıyan yüksek risk primleri veya iyi 

hazırlanmamış mevzuat, güneş enerjisi santrallerinin 

maliyetini yüzde 50 kadar artırabilir. Rapora göre 

bunun doğuracağı sonuç o kadar büyük ki, daha 

güneşli havaların sağladığı tüm avantajların da 

silinmesine yol açabilir.

Graichen, ‘Dolayısıyla, olumlu finansman şartları ve 

mevzuatta istikrar, ucuz ve temiz güneş elektrik için 

hayati önem taşıyan şartlar’ dedi.

AB politikalarını hazırlayanlar, yenilenebilir enerjiyi 

pahalı olarak değerlendiriyor. AB’nin Enerji Birliği 

planlarının basına sızan bir taslağında, yenilenebilir 

enerjiyi iç enerji piyasasına entegre etmenin 

maliyetinin, yeni altyapı oluşturmak suretiyle 

azaltılması gerektiği belirtiliyor.

Taslakta, yenilenebilir kaynakların ‘maliyet açısından 

etkinliğini’ sağlamak için piyasaya dayanan sistemlere 

ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Ancak Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistemleri 

Enstitüsü’nün açıkladığı araştırmaya göre yüksek risk 

primleri veya iyi hazırlanmamış mevuzat, santrallerin 

maliyetlerini yarı oranında artırabilir.

Araştırmanın bulgularına göre Orta ve Güney 

Avrupa’da güneş enerjisi üretmenin maliyeti, 2025 

yılında kilowatt saat başına 0.04 ile 0.06 Euro’ya 

düşecek. Sivil toplum kuruluşu Agora Energiewende 

için hazırlanan rapor, bu maliyetin 2050 yılında 2-4 

sent arasına düşeceğini ortaya koyuyor.

Araştırmada, gelecekteki olası teknolojik gelişmelerle 

ilgili ‘temkinli varsayımlara’ yer veriliyor ve elektriği de 

ucuzlatabilecek yenilikler hesaba katılmıyor.

Almanya’daki büyük güneş enerjisi santralleri şu anda 

dokuz sentin altında fiyattan elektrik dağıtıyor. 

Araştırmaya göre şu anda yeni kömür ve doğal gaz 

santrallerinden elde edilen elektrik, kilowatt başına 

beş ile on sent arasında bir maliyete sahip. 24 

Şubat’ta yayımlanan rapora göre nükleer santraller 

ise kilowatt başına 11 sentten doğal gaz dağıtıyor.

Agora Energiewende, diğer düşük karbonlu 

kaynaklarla kıyaslandığında yüksek olan maliyeti 

sebebiyle, güneş enerjisine şu ana kadar AB’de çok 

kısıtlı bir rol verildiğini söyledi.

Ancak kuruluş, araştırmada, güneş enerjisinin de daha 

ucuz gibi görünen kömür ve doğal gaz ile rekabet 

edebileceğinin görüldüğünü belirtti.

Bu da, yeni Enerji Birliği’nin temel hedeflerinden, 

AB’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma ve hem 

2020, hem 2030 için iklim ve enerji hedeflerini 

‘Güneş enerjisi maliyetlerinde daha şimdiden çarpıcı bir 

azalma yaşandı ve bu eğilim de aynen devam edecek. 

Bunun, Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı enerji 

senaryolarında ve Enerji Birliği Yol Haritası’nda da 

kendini göstermesi gerekir’ diye de ekledi.

ENERJİ BİRLİĞİ

25 Şubat’ta açıklanacak Enerji Birliği, doğal gaz 

erişimine Rusya’dan gelen tehditlere karşı AB’nin 

vereceği karşılığı teşkil ediyor. AB’nin Rusya’dan ithal 

ettiği doğal gazın büyük bölümü, yıllık ihtiyacının 

yaklaşık yüzde 30’u, Ukrayna üzerinden geçiyor. 

Rusya’nın 2009 yılında vanaları kapatması, AB’de 

doğal gaz kesintilerine yol açmıştı.

Durum o zamandan bu yana, Kırım’ın ilhakı, Rusya 

destekli ayrılıkçıların Malezya Havayolları’na ait bir 

uçağı düşürmesi ve AB’nin Rusya’ya getirdiği 

yaptırımlarla birlikte daha da kötüye gitti.

AB, enerji ihtiyacının                      

yarısından fazlasını ithal ediyor ve      

Enerji Birliği’nin taslak bildirisine göre       

bu durum, içeride daha fazla            

elektrik üretimiyle birlikte                       

daha iyiye gidebilir.

Avrupa Komisyonu’nun enerji ve iklim eyleminden 

sorumlu üyesi Miguel Canete, Enerji Birliği’nin kamu 

kaynaklarına dayanması ve risk garantileri aracılığıyla 

özel yatırımcılara da cazip kılınması gerektiğini 

söylemişti.

Bu durum her ne kadar yatırımcıları güneş enerjisini 

daha fazla desteklemeye teşvik edebilse de; halen bazı 

belirsizlikler var. Bu da, küresel mali krizin ardından 

başta İspanya olmak üzere pek çok AB hükümetinin, 

yenilenebilir enerjiye verdiği kamu teşviklerini geriye 

dönük olarak kesmesinden kaynaklanıyor.

Avrupa Komisyonu, Enerji Birliği 

kapsamında AB elektrik piyasasını        

elden geçirirken yenilenebilir      

kaynaklara kamu desteğini de         

hedefe alacak.

Avrupa Parlamentosu’nun Yeşiller grubu mensubu 

Lüksemburglu üyesi Claude Turmes, AB’nin, 

hükümetlerin ve yerel yetkililerin, raporun bulgularına 

sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Tam olarak yenilenebilir hale gelmiş, 

merkeziyetçilikten arınmış ve dengeli bir Enerji ve 

İklim Birliği oluşturulması gerektiğini belirten Turmes, 

Enerji Birliği planları, arz güvenliğini da aşarak iklim 

değişikliğiyle mücadele gibi konuları da kapsayacak 

şekilde gelişti. Komisyon, Enerji Birliği’ni, AB 

liderlerinin geçtiğimiz Ekim ayındaki bir zirvede 

üzerinde anlaşmaya vardığı 2030 karbon azaltımı 

hedeflerini yakalamasının da bir yöntemi olarak 

görüyor.

Komisyon Enerji Birliği planlarını açıklarken, Aralık 

ayında Paris’te küresel ısınma için dünya çapında 

hukuken bağlayıcılığı bulunan bir hedefin 

belirlenmeye çalışılacağı BM İklim Değişikliği 

Konferansı’na ilişkin bir strateji belgesini de 

yayımlayacak.

Kaynak: euractiv
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yakalayabilme konusunda önemli ve finansal açıdan 

sürdürülebilir bir rol oynayabileceği anlamına geliyor.

Agora Energiewende Direktörü Dr. Patrich Graichen, 

‘Araştırma, güneş enerjisinin çoğu uzmanın tahmin 

ettiğinden çok daha hızlı ucuzladığını görsteriyor. Bu 

sebeple tüm dünyada, geleceğin enerji tedarik sistemi 

planlarının gözden geçirilmesi gerekiyor. Şu ana kadar 

pek çokları, enerjide güneş enerjisinin küçük bir paya 

sahip olmasını bekliyordu’ dedi.

MALİYETLER ARTABİLİR

Araştırmaya göre                            
fotovoltaik tesislerin yüksek maliyeti, 
elektrik üretiminin maliyetinin        
finansal ve mevzuata ilişkin                 
şartlara bağlı olmasına yol açıyor.

Faizlere yansıyan yüksek risk primleri veya iyi 

hazırlanmamış mevzuat, güneş enerjisi santrallerinin 

maliyetini yüzde 50 kadar artırabilir. Rapora göre 

bunun doğuracağı sonuç o kadar büyük ki, daha 

güneşli havaların sağladığı tüm avantajların da 

silinmesine yol açabilir.

Graichen, ‘Dolayısıyla, olumlu finansman şartları ve 

mevzuatta istikrar, ucuz ve temiz güneş elektrik için 

hayati önem taşıyan şartlar’ dedi.

AB politikalarını hazırlayanlar, yenilenebilir enerjiyi 

pahalı olarak değerlendiriyor. AB’nin Enerji Birliği 

planlarının basına sızan bir taslağında, yenilenebilir 

enerjiyi iç enerji piyasasına entegre etmenin 

maliyetinin, yeni altyapı oluşturmak suretiyle 

azaltılması gerektiği belirtiliyor.

Taslakta, yenilenebilir kaynakların ‘maliyet açısından 

etkinliğini’ sağlamak için piyasaya dayanan sistemlere 

ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Ancak Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistemleri 

Enstitüsü’nün açıkladığı araştırmaya göre yüksek risk 

primleri veya iyi hazırlanmamış mevuzat, santrallerin 

maliyetlerini yarı oranında artırabilir.

Araştırmanın bulgularına göre Orta ve Güney 

Avrupa’da güneş enerjisi üretmenin maliyeti, 2025 

yılında kilowatt saat başına 0.04 ile 0.06 Euro’ya 

düşecek. Sivil toplum kuruluşu Agora Energiewende 

için hazırlanan rapor, bu maliyetin 2050 yılında 2-4 

sent arasına düşeceğini ortaya koyuyor.

Araştırmada, gelecekteki olası teknolojik gelişmelerle 

ilgili ‘temkinli varsayımlara’ yer veriliyor ve elektriği de 

ucuzlatabilecek yenilikler hesaba katılmıyor.

Almanya’daki büyük güneş enerjisi santralleri şu anda 

dokuz sentin altında fiyattan elektrik dağıtıyor. 

Araştırmaya göre şu anda yeni kömür ve doğal gaz 

santrallerinden elde edilen elektrik, kilowatt başına 

beş ile on sent arasında bir maliyete sahip. 24 

Şubat’ta yayımlanan rapora göre nükleer santraller 

ise kilowatt başına 11 sentten doğal gaz dağıtıyor.

Agora Energiewende, diğer düşük karbonlu 

kaynaklarla kıyaslandığında yüksek olan maliyeti 

sebebiyle, güneş enerjisine şu ana kadar AB’de çok 

kısıtlı bir rol verildiğini söyledi.

Ancak kuruluş, araştırmada, güneş enerjisinin de daha 

ucuz gibi görünen kömür ve doğal gaz ile rekabet 

edebileceğinin görüldüğünü belirtti.

Bu da, yeni Enerji Birliği’nin temel hedeflerinden, 

AB’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma ve hem 

2020, hem 2030 için iklim ve enerji hedeflerini 

‘Güneş enerjisi maliyetlerinde daha şimdiden çarpıcı bir 

azalma yaşandı ve bu eğilim de aynen devam edecek. 

Bunun, Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı enerji 

senaryolarında ve Enerji Birliği Yol Haritası’nda da 

kendini göstermesi gerekir’ diye de ekledi.

ENERJİ BİRLİĞİ

25 Şubat’ta açıklanacak Enerji Birliği, doğal gaz 

erişimine Rusya’dan gelen tehditlere karşı AB’nin 

vereceği karşılığı teşkil ediyor. AB’nin Rusya’dan ithal 

ettiği doğal gazın büyük bölümü, yıllık ihtiyacının 

yaklaşık yüzde 30’u, Ukrayna üzerinden geçiyor. 

Rusya’nın 2009 yılında vanaları kapatması, AB’de 

doğal gaz kesintilerine yol açmıştı.

Durum o zamandan bu yana, Kırım’ın ilhakı, Rusya 

destekli ayrılıkçıların Malezya Havayolları’na ait bir 

uçağı düşürmesi ve AB’nin Rusya’ya getirdiği 

yaptırımlarla birlikte daha da kötüye gitti.

AB, enerji ihtiyacının                      

yarısından fazlasını ithal ediyor ve      

Enerji Birliği’nin taslak bildirisine göre       

bu durum, içeride daha fazla            

elektrik üretimiyle birlikte                       

daha iyiye gidebilir.

Avrupa Komisyonu’nun enerji ve iklim eyleminden 

sorumlu üyesi Miguel Canete, Enerji Birliği’nin kamu 

kaynaklarına dayanması ve risk garantileri aracılığıyla 

özel yatırımcılara da cazip kılınması gerektiğini 

söylemişti.

Bu durum her ne kadar yatırımcıları güneş enerjisini 

daha fazla desteklemeye teşvik edebilse de; halen bazı 

belirsizlikler var. Bu da, küresel mali krizin ardından 

başta İspanya olmak üzere pek çok AB hükümetinin, 

yenilenebilir enerjiye verdiği kamu teşviklerini geriye 

dönük olarak kesmesinden kaynaklanıyor.

Avrupa Komisyonu, Enerji Birliği 

kapsamında AB elektrik piyasasını        

elden geçirirken yenilenebilir      

kaynaklara kamu desteğini de         

hedefe alacak.

Avrupa Parlamentosu’nun Yeşiller grubu mensubu 

Lüksemburglu üyesi Claude Turmes, AB’nin, 

hükümetlerin ve yerel yetkililerin, raporun bulgularına 

sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Tam olarak yenilenebilir hale gelmiş, 

merkeziyetçilikten arınmış ve dengeli bir Enerji ve 

İklim Birliği oluşturulması gerektiğini belirten Turmes, 

Enerji Birliği planları, arz güvenliğini da aşarak iklim 

değişikliğiyle mücadele gibi konuları da kapsayacak 

şekilde gelişti. Komisyon, Enerji Birliği’ni, AB 

liderlerinin geçtiğimiz Ekim ayındaki bir zirvede 

üzerinde anlaşmaya vardığı 2030 karbon azaltımı 

hedeflerini yakalamasının da bir yöntemi olarak 

görüyor.

Komisyon Enerji Birliği planlarını açıklarken, Aralık 

ayında Paris’te küresel ısınma için dünya çapında 

hukuken bağlayıcılığı bulunan bir hedefin 

belirlenmeye çalışılacağı BM İklim Değişikliği 

Konferansı’na ilişkin bir strateji belgesini de 

yayımlayacak.

Kaynak: euractiv



‘’Apple’ın Avrupa’da devam eden başarısından ötürü 

minnettarız ve yatırımımızın kıtadaki toplulukları 

desteklemesinden gurur duyuyoruz.” diyen Apple’ın 

CEO’su Tim Cook sözlerine şöyle devam etti. “Bu çok 

önemli yeni yatırım, Apple’ın bugüne kadar Avrupa’da 

yaptığı en büyük projeyi temsil ediyor. Faaliyetlerimizi 

genişletmekten, yüzlerce yerel iş yaratmaktan ve 

bugüne kadarki en gelişmiş yeşil bina tasarımlarımızdan 

bazılarını uygulamaya koyacak olmaktan dolayı büyük 

heyecan duyuyoruz.”

Tüm Apple veri merkezleri gibi, bu yeni tesisler de ilk 

günden itibaren tümüyle temiz ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarıyla çalışacak. Apple ayrıca rüzgâr veya diğer 

kaynaklardan gelecekte güç sağlayacak ilave 

yenilenebilir enerji projeleri geliştirmek için yerel iş 

ortaklarıyla birlikte çalışacak. Bu tesisler bugüne kadar 

çevreye en az etkisi olan Apple veri merkezleri olacak.

“Yenilikçiliğin dünyayı bulduğumuzdan daha iyi 

durumda bırakmakla ilgili olduğuna ve iklim 

değişikliğiyle mücadelenin zamanının geldiğine 

inanıyoruz.” diyen Apple’ın Çevre Girişimlerinden 

Sorumlu Başkan Yardımcısı Lisa Jackson şunları ekledi: 

“İrlanda ve Danimarka’da çevreci sanayiyi teşvik 

ettiğimiz ve onların güçlü rüzgâr kaynaklarından 

yararlanan enerji sistemleri geliştirdiğimiz için heyecan 

duyuyoruz. Çevreye karşı sorumluluk sözümüz gezegen 

için iyi, işimiz için iyi ve Avrupa ekonomisi için iyi.”

Apple %100 Yenilenebilir Enerji İle Çalışacak İki 
Veri Merkezi İnşa Edecek...

Her biri 166.000 metrekare olan ve kendi topluluklarına 

ek faydalar sağlayacak tasarımları bulunan bu iki veri 

merkezinin faaliyetlerine 2017 yılında başlaması 

bekleniyor. İrlanda Athenry’deki proje için Apple 

önceden yerel olmayan ağaçlar yetiştirip kesmek için 

kullanılan bir arsayı alarak Derrydonnell Ormanı’na 

yerel ağaçlarını geri kazandıracak. Proje, bölgedeki 

okullar için bir açık hava eğitim mekânının yanı sıra halk 

için bir yürüyüş yolu da sağlayacak.

Apple, Danimarka, Viborg’daki veri merkezini 

Danimarka’nın en büyük elektrik trafolarından birinin 

yanına kurarak ek jeneratör ihtiyacını ortadan 

kaldıracak. Ayrıca tesis, içindeki ekipmanın fazla ısısını 

tutup, civarda yaşayanların evlerinin ısıtılması için 

bölge ısıtma sistemine aktaracak şekilde tasarlandı.

Kaynak: Enerji Enstitüsü

Apple, Avrupa’da yüzde yüz yenilenebilir enerjiyle çalışacak iki veri merkezini inşa 

etmek ve faaliyete geçirmek için 1,7 milyar avroluk bir plan hazırladığını duyurdu. 

İrlanda’da Galway bölgesi ve Danimarka’nın merkezi Jutland’da yapılacak tesisler 

Avrupa’daki müşteriler için iTunes Store, App Store, iMessage, Maps ve Siri dahil 

Apple’ın online hizmetlerini destekleyecek.
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Sürdürülebilir Enerji Politikamıza Almanya’nın 
Katkısı Ne Olabilir?
YUNUS EMRE İNCİROĞLU - ENERVİS İş Geliştirme Birim Yöneticisi

MAKALE

Geçtiğimiz 10 sene içerisinde ekonomik büyümemize 

paralel olarak enerji tüketimimizin ve enerjiye olan 

ihtiyacımızın günbegün artması artık hepimizin bildiği, 

gözardı edilemeyecek bir gerçek haline geldi. Enerji 

Bakanlığının yayınlamış olduğu rapora göre 2003 

yılında yaklaşık 141 milyar kWh olan elektrik 

tüketimimizin 2013 yılı sonunda nerdeyse ikiye 

katlanarak 245 milyar kWh çıkması ve 2020 yılında 

350 milyar kWh’ı aşacağı beklentisi alarm zillerinin 

çaldığı anlamına gelmektedir. Bu tüketim 

doğrultusunda, elbette elektrik üretimimiz de önemli 

ölçüde artmıştır. 2003 yılnda yaklaşık 35.000 MW 

olan kurulu gücümüz Eylül 2014 itibariyle 68.000 

MW’ı aştı. 2023 yılı hedeflerimize göre bu rakamın 

110.000 MW’ları bulması durumunda elektrik 

ihtiyacımız ancak karşılanabilecektir.

Tüm bu veriler bir yandan işin ciddiyetini ortaya 

koyarken, bir yandan da %72 oranında dışarıya 

bağımlı olduğumuz enerji ihtiyacımızı karşılamak için 

sistemli, planlı ve vizyonel bir strateji uygulamamız 

gerekliliği ortadadır. Sadece enerji santrali inşaa edip 

kurulu gücümüzü artırmaya çalışmak, enerji 

bağımsızlığımızı kazanmamız için asla sürdürülebilir ve 

uzun vadeli bir strateji olamaz. Sürdürülebilir enerji 

üretim stratejimizi geliştirmek için ABD, Çin ve 

Almanya gibi dünyada enerji üretim ve tüketiminin 

lokomotifi olan ülkelerin enerji politikalarını doğru 

analiz etmemiz, kendi enerji rotamızı sağlam bir 

zemine oturtmamız için faydalı olacağı muhakkaktır. 

Bu analizlerin de bu ülkelerle yapılabilecek stratejik 

işbirlikleri, finans, know-how ve teknoloji transferleri 

ile sürdürülebilir enerji üretim stratejimizi 

gerçekleştirmeye yönelik önemli kazanımlar elde 

edilmiş olacaktır.

Bu konuda Amerika ve Çin’e kadar uzanmaya gerek 

yok aslında. Daha yakınımızda enerji sorununu 

halletmiş, teknolojisini kendi üreten ve yüksek 

tecrübeye sahip, geçmişimizde ve bugünümüzde çok 

çeşitli alanlarda işbirliği içinde olduğumuz bir ülke var; 

Almanya. 2013 yılı sonu itibariyle yaklaşık 34 milyar 

Euroya ulaşan ticaret hacmimiz ile Almanya en 

önemli ticari ilişkiye sahip olduğumuz ülkelerin 

başında gelmektedir. Gerçekleştirdiğimiz ihracatta ilk 

sırada olan Almanya, ithalat yaptığımız ülkeler 

arasında ise üçüncü sırada yer almaktadır. Yaklaşık üç 

milyon vatandaşımızın da uzun yıllardır bu ülkede 

yaşadığı ve Alman sosyo ekonomik hayatında önemli 

bir yer edindiği göz önüne alındığı taktirde, 

ilişkilerimizin boyutu daha net anlaşılabilir. Peki 

aramızdaki bu ticari ve sosyal güçlü bağları enerji 

alanında da yeterince sağlayabildik mi? Diğer bir 
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ifadeyle, Almanya’nın enerji alanındaki teknoloji ve 

tecrübesinden yararlanma hususunda karşılıklı olarak 

ne gibi adımlar atıldı yada atılabilir?

Baktığımızda, elbette somut adımlar atıldı. Başta 

yenilenebilir enerji olmak üzere enerji tedariği ve 

üretimi, enerji verimliliği gibi konularda E.ON, RWE, 

EnBW, EWE gibi dev Alman enerji firmaları ülkemize 

geldi. Bunların önemli bir kısmı stratejik işbirliği 

amaçlı, Türk firmaları ile “joint venture” yaparken bir 

kısmı da Türkiye organizasyonunu kendisi kurdu. İşin 

özüne bakıldığında, Alman enerji firmalarının 

ülkemize yaptığı bu yatırımlar kazan-kazan ilkesine 

dayandırılmalıdır. Almanya tarafına baktığımızda ilk 

önce şu soruyu sormalıyız: Alman enerji devleri 

koskocaman memleketlerini bırakıp neden Türkiye’ye 

geliyorlar? Almanya’da enerjiye ihtiyaç kalmadı mı? 

Almanya’da enerjiye ihtiyaç elbette var. Fakat, pasta 

artık herkesi doyuracak kadar büyük değil. 

Götzpartners’in 2011 yılında yayınladığı rapora göre, 

güneş enerjisinde yeni pazarlar bulunamadığı taktirde, 

2017 yılına kadar 232 Alman güneş enerjisi 

firmasından sadece 86’sı faaliyetlerine devam 

edebilecek. Ayrıca, Çin tehdidini de gözardı edemeyiz. 

Tüm bunlar, Alman enerji firmalarının yeni pazarlara 

yelken açmasınının gerekliliğini açıkça ortaya 

koymaktadır.

Bizim tarafımıza baktığımızda ise, özellikle bugün en 

çok üzerinde durduğumuz konuların başında 

yenilenebilir enerjide büyük kaynaklara sahip 

olmamıza rağmen teknoloji, know-how eksikliğimiz 

ve regülasyon konusundaki belirsizlikler gelmektedir. 

Artvin ilimiz kadar güneşlenme süresine sahip olan 

Almanya yaklaşık 36.000 MW fotovoltaik kurulu 

gücüne sahipken bizim bugüne kadar sadece 36 MW 

kurulu güce sahip olmamız üzerinde düşünülmesi 

gereken bir durumdur. Yani doğru dürüst güneş 

almayan Almanya’nın fotovoltaik kurulucu gücü 

bizimkinin bin katıdır. Rüzgarda durum biraz daha iç 

açıcı olsa da 20.000 MW olan 2023 yılı kurulu güç 

hedefimizin henüz 3.500 MW’ını tamamlayabildik. 

Herhalde Alman devlerinin neden Türkiye pazarına 

büyük bir iştiyakla girdiği daha net anlaşılmaktadır.

Yenilenebilir enerji başta olmak üzere diğer enerji 

kaynaklarımızın olabildiğince en yüksek düzeyde 

değerlendirilmesi gerekliliği hem hükümet, hem özel 

sektör hem de ilgili sivil toplum kuruluşları nezdinde 

defalarca ortaya kondu ve konmaya devam edecektir. 

Her ne kadar elektrik üretim kapasitemizi son on yılda 

ikiye katlasak da kurulan konvansiyonel yada 

yenilenebilir enerji santrallerinin sistem ve 

ekipmanlarının önemli bir kısmını ithal etmekteyiz. 

Hal böyle olunca, enerjimizi kendi kaynaklarımızdan 

üretip enerji ithalatımızla birlikte cari açığımızı 

azaltacağız derken bir yandan da gerekli sistemleri 

ithal ediyoruz. Bu tezat durumu minimize edip 

otomotiv sektöründe olduğu gibi enerji 

teknolojilerinin de ülkemizde üretimi konusuna ağırlık 

vermeliyiz. Regülasyon konusundaki bürokrasiyi de 

mümkün olduğunca azaltmamız ve teşvik sistemini 

daha iyi oturtmamız gerekliliği de diğer bir önemli 

konudur.

Almanya işte bu konularda attığı cesur adımlar 

sayesinde çoğu sektörde olduğu gibi enerjide 

sektöründe de “dev” sıfatını kazandı. Örneğin, 2000’li 

yılların başında Alman hükümeti, fotovoltaik 

yatırımlarında kWh başına 50 Eurocent alım garantisi 

vermeye başlayarak sektörü adeta uçurdu. Sektör ise 

gücünü ve parasını sadece santral kurulumuna 

harcamadı. Sürdürülebilir bir politika izleyerek etkin 

ar-ge faaliyetleri ile hem teknolojisini kendisi ürettti 

hem de iyi bir planlama ve eğitim ile kalifiye işgücü 

sorununu hallederek sektörel bilgi birikimini artırdı. 

Burada ar-ge konusuna ayrı bir parantez açmak 

istiyorum. Gerek yaptığımız araştırmalarda, gerekse 

yapmış olduğumuz gezilerde Alman teknoloji 

enstitüleri ve ar-ge merkezlerinin sadece laboratuvar 

ortamında fantezi üretmeye çalışan yerler olmadığını 

çok net görme imkanına sahip olduk. Bugün, 

Fraunhofer Institute, KIT (Karlsruhe Institute of 

Technology), IdE Kassel (Institute decentralised 

Energy Technologies) gibi enstitüler üniversiteler ile 

çok aktif bir işbirliği yaparak bilimsel araştırma ve 

çalışmalarla birlikte teknolojik gelişmelerin odak 

noktaları oldu. Aynı zamanda, bu gelişmeleri özel 

sektörle kurmuş oldukları güçlü bağ ve stratejik 

işbirlikleri ile piyasada kullanılabilir teknoloji yada 

ürünlere dönüştürdüler.

Geçtiğimiz aylarda Kassel Üniversitesinin kampüsü 

içerisinde yer alan IdE Kassel’e yapmış olduğumuz 

ziyarette bu gerçekleri tüm çıplaklığı ile görme 

fırsatını yakaladık. Üniversite öğrencileri, araştırma, 

proje ve tez gibi çalışmalarını enstitü bünyesinde 

ortak olarak belirlenen konularda yapmakta ve bir 

yandan da maaşlı çalışan olarak enstitünün yaptığı 

ar-ge çalışmalarını sorumlu profesörler ile birlikte 

yürütmekteler. Yürütülen ar-ge çalışmalarına ise 

enstitünün işbirliği yaptığı enerji firmaları, çalışmalara 

finansal destek sağlamakta, sektörün beklenti ve 

ihtiyaçları doğrultusunda yön vermekte ve sonuçta 

ortaya çıkarılan sistemin piyasada kullanılabilir 

düzeyde olmasına katkı sunmaktalar. Sonrasında, 

geliştirilen ürün yada sistem, işbirliği yapılan firmalar 

tarafından kullanılmaktadır.

Almanya enerji konusunda oluşturduğu, bahsetmiş 

olduğum bu sürdürülebilir ve uzun vadeli politikalar 

sayesinde bugün teknolojisi, altyapısı ve know-how’ı 

ile dünyada enerji sektörünü yönlendiren ülkelerin 

başında yer almaktadır. İç pazarının artık doyuma 

ulaşmaya başladığı bu dönemde, Türkiye enerji pazarı 

onlar için büyük bir fırsattır. Almanya ile tarihten 

gelen güçlü bağlarımızı da göz önünde 

bulundurulmalı ve Almanya’nın sahip olduğu 

teknoloji ve know-how ile Türkiye’nin büyüme 

potansiyelini bir araya getirerek büyük bir sinerji 

yaratıp sürdürülebilir enerji politikamızı daha etkin bir 

şekilde yürütebiliriz. Ülke olarak sadece enerji santrali 

kurma düşüncesine odaklanmadan Almanya’nın sahip 

olduğu teknolojik altyapının ülkemizde de 

oluşturulması ile yerli üretime önem veren, gerekli 

know-how ve işgücü yetkinliğinin artırılması 

politikasını gütmeliyiz. Bu konuda Almanya’nın çok 

başarılı bir şekilde kurduğu üniversite-özel sektör 

işbirliği modelini bizim de sağlayabiliyor olmamız 

lazım. Aksi takdirde, gelecekte yüzlerce enerji santrali 

olup kendi teknolojisi ve üretim kapasitesine sahip 

olmayan ithalat bağımlısı bir ülke olarak yolumuza 

devam etmemiz kaçınılmaz olacaktır.
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Geçtiğimiz 10 sene içerisinde ekonomik büyümemize 

paralel olarak enerji tüketimimizin ve enerjiye olan 

ihtiyacımızın günbegün artması artık hepimizin bildiği, 

gözardı edilemeyecek bir gerçek haline geldi. Enerji 

Bakanlığının yayınlamış olduğu rapora göre 2003 

yılında yaklaşık 141 milyar kWh olan elektrik 

tüketimimizin 2013 yılı sonunda nerdeyse ikiye 

katlanarak 245 milyar kWh çıkması ve 2020 yılında 
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çaldığı anlamına gelmektedir. Bu tüketim 
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MW’ı aştı. 2023 yılı hedeflerimize göre bu rakamın 

110.000 MW’ları bulması durumunda elektrik 

ihtiyacımız ancak karşılanabilecektir.

Tüm bu veriler bir yandan işin ciddiyetini ortaya 

koyarken, bir yandan da %72 oranında dışarıya 

bağımlı olduğumuz enerji ihtiyacımızı karşılamak için 
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gerekliliği ortadadır. Sadece enerji santrali inşaa edip 

kurulu gücümüzü artırmaya çalışmak, enerji 

bağımsızlığımızı kazanmamız için asla sürdürülebilir ve 

uzun vadeli bir strateji olamaz. Sürdürülebilir enerji 

üretim stratejimizi geliştirmek için ABD, Çin ve 

Almanya gibi dünyada enerji üretim ve tüketiminin 

lokomotifi olan ülkelerin enerji politikalarını doğru 

analiz etmemiz, kendi enerji rotamızı sağlam bir 

zemine oturtmamız için faydalı olacağı muhakkaktır. 

Bu analizlerin de bu ülkelerle yapılabilecek stratejik 

işbirlikleri, finans, know-how ve teknoloji transferleri 

ile sürdürülebilir enerji üretim stratejimizi 

gerçekleştirmeye yönelik önemli kazanımlar elde 

edilmiş olacaktır.

Bu konuda Amerika ve Çin’e kadar uzanmaya gerek 

yok aslında. Daha yakınımızda enerji sorununu 

halletmiş, teknolojisini kendi üreten ve yüksek 

tecrübeye sahip, geçmişimizde ve bugünümüzde çok 

çeşitli alanlarda işbirliği içinde olduğumuz bir ülke var; 

Almanya. 2013 yılı sonu itibariyle yaklaşık 34 milyar 

Euroya ulaşan ticaret hacmimiz ile Almanya en 

önemli ticari ilişkiye sahip olduğumuz ülkelerin 

başında gelmektedir. Gerçekleştirdiğimiz ihracatta ilk 

sırada olan Almanya, ithalat yaptığımız ülkeler 

arasında ise üçüncü sırada yer almaktadır. Yaklaşık üç 

milyon vatandaşımızın da uzun yıllardır bu ülkede 

yaşadığı ve Alman sosyo ekonomik hayatında önemli 

bir yer edindiği göz önüne alındığı taktirde, 

ilişkilerimizin boyutu daha net anlaşılabilir. Peki 
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geldi. Bunların önemli bir kısmı stratejik işbirliği 

amaçlı, Türk firmaları ile “joint venture” yaparken bir 

kısmı da Türkiye organizasyonunu kendisi kurdu. İşin 

özüne bakıldığında, Alman enerji firmalarının 

ülkemize yaptığı bu yatırımlar kazan-kazan ilkesine 

dayandırılmalıdır. Almanya tarafına baktığımızda ilk 

önce şu soruyu sormalıyız: Alman enerji devleri 

koskocaman memleketlerini bırakıp neden Türkiye’ye 

geliyorlar? Almanya’da enerjiye ihtiyaç kalmadı mı? 
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artık herkesi doyuracak kadar büyük değil. 
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firmasından sadece 86’sı faaliyetlerine devam 

edebilecek. Ayrıca, Çin tehdidini de gözardı edemeyiz. 

Tüm bunlar, Alman enerji firmalarının yeni pazarlara 

yelken açmasınının gerekliliğini açıkça ortaya 

koymaktadır.

Bizim tarafımıza baktığımızda ise, özellikle bugün en 
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yenilenebilir enerjide büyük kaynaklara sahip 

olmamıza rağmen teknoloji, know-how eksikliğimiz 
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azaltacağız derken bir yandan da gerekli sistemleri 

ithal ediyoruz. Bu tezat durumu minimize edip 

otomotiv sektöründe olduğu gibi enerji 

teknolojilerinin de ülkemizde üretimi konusuna ağırlık 

vermeliyiz. Regülasyon konusundaki bürokrasiyi de 

mümkün olduğunca azaltmamız ve teşvik sistemini 

daha iyi oturtmamız gerekliliği de diğer bir önemli 

konudur.

Almanya işte bu konularda attığı cesur adımlar 

sayesinde çoğu sektörde olduğu gibi enerjide 

sektöründe de “dev” sıfatını kazandı. Örneğin, 2000’li 

yılların başında Alman hükümeti, fotovoltaik 

yatırımlarında kWh başına 50 Eurocent alım garantisi 

vermeye başlayarak sektörü adeta uçurdu. Sektör ise 

gücünü ve parasını sadece santral kurulumuna 

harcamadı. Sürdürülebilir bir politika izleyerek etkin 

ar-ge faaliyetleri ile hem teknolojisini kendisi ürettti 

hem de iyi bir planlama ve eğitim ile kalifiye işgücü 

sorununu hallederek sektörel bilgi birikimini artırdı. 

Burada ar-ge konusuna ayrı bir parantez açmak 

istiyorum. Gerek yaptığımız araştırmalarda, gerekse 

yapmış olduğumuz gezilerde Alman teknoloji 

enstitüleri ve ar-ge merkezlerinin sadece laboratuvar 

ortamında fantezi üretmeye çalışan yerler olmadığını 

çok net görme imkanına sahip olduk. Bugün, 

Fraunhofer Institute, KIT (Karlsruhe Institute of 

Technology), IdE Kassel (Institute decentralised 

Energy Technologies) gibi enstitüler üniversiteler ile 

çok aktif bir işbirliği yaparak bilimsel araştırma ve 

çalışmalarla birlikte teknolojik gelişmelerin odak 

noktaları oldu. Aynı zamanda, bu gelişmeleri özel 

sektörle kurmuş oldukları güçlü bağ ve stratejik 

işbirlikleri ile piyasada kullanılabilir teknoloji yada 

ürünlere dönüştürdüler.

Geçtiğimiz aylarda Kassel Üniversitesinin kampüsü 

içerisinde yer alan IdE Kassel’e yapmış olduğumuz 

ziyarette bu gerçekleri tüm çıplaklığı ile görme 

fırsatını yakaladık. Üniversite öğrencileri, araştırma, 

proje ve tez gibi çalışmalarını enstitü bünyesinde 

ortak olarak belirlenen konularda yapmakta ve bir 

yandan da maaşlı çalışan olarak enstitünün yaptığı 

ar-ge çalışmalarını sorumlu profesörler ile birlikte 

yürütmekteler. Yürütülen ar-ge çalışmalarına ise 

enstitünün işbirliği yaptığı enerji firmaları, çalışmalara 

finansal destek sağlamakta, sektörün beklenti ve 

ihtiyaçları doğrultusunda yön vermekte ve sonuçta 

ortaya çıkarılan sistemin piyasada kullanılabilir 

düzeyde olmasına katkı sunmaktalar. Sonrasında, 

geliştirilen ürün yada sistem, işbirliği yapılan firmalar 

tarafından kullanılmaktadır.

Almanya enerji konusunda oluşturduğu, bahsetmiş 

olduğum bu sürdürülebilir ve uzun vadeli politikalar 

sayesinde bugün teknolojisi, altyapısı ve know-how’ı 

ile dünyada enerji sektörünü yönlendiren ülkelerin 

başında yer almaktadır. İç pazarının artık doyuma 

ulaşmaya başladığı bu dönemde, Türkiye enerji pazarı 

onlar için büyük bir fırsattır. Almanya ile tarihten 

gelen güçlü bağlarımızı da göz önünde 

bulundurulmalı ve Almanya’nın sahip olduğu 

teknoloji ve know-how ile Türkiye’nin büyüme 

potansiyelini bir araya getirerek büyük bir sinerji 

yaratıp sürdürülebilir enerji politikamızı daha etkin bir 

şekilde yürütebiliriz. Ülke olarak sadece enerji santrali 

kurma düşüncesine odaklanmadan Almanya’nın sahip 

olduğu teknolojik altyapının ülkemizde de 

oluşturulması ile yerli üretime önem veren, gerekli 

know-how ve işgücü yetkinliğinin artırılması 

politikasını gütmeliyiz. Bu konuda Almanya’nın çok 

başarılı bir şekilde kurduğu üniversite-özel sektör 

işbirliği modelini bizim de sağlayabiliyor olmamız 

lazım. Aksi takdirde, gelecekte yüzlerce enerji santrali 

olup kendi teknolojisi ve üretim kapasitesine sahip 

olmayan ithalat bağımlısı bir ülke olarak yolumuza 

devam etmemiz kaçınılmaz olacaktır.
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milyon vatandaşımızın da uzun yıllardır bu ülkede 

yaşadığı ve Alman sosyo ekonomik hayatında önemli 

bir yer edindiği göz önüne alındığı taktirde, 

ilişkilerimizin boyutu daha net anlaşılabilir. Peki 

aramızdaki bu ticari ve sosyal güçlü bağları enerji 

alanında da yeterince sağlayabildik mi? Diğer bir 

11

ifadeyle, Almanya’nın enerji alanındaki teknoloji ve 

tecrübesinden yararlanma hususunda karşılıklı olarak 

ne gibi adımlar atıldı yada atılabilir?

Baktığımızda, elbette somut adımlar atıldı. Başta 

yenilenebilir enerji olmak üzere enerji tedariği ve 

üretimi, enerji verimliliği gibi konularda E.ON, RWE, 

EnBW, EWE gibi dev Alman enerji firmaları ülkemize 

geldi. Bunların önemli bir kısmı stratejik işbirliği 

amaçlı, Türk firmaları ile “joint venture” yaparken bir 

kısmı da Türkiye organizasyonunu kendisi kurdu. İşin 

özüne bakıldığında, Alman enerji firmalarının 

ülkemize yaptığı bu yatırımlar kazan-kazan ilkesine 

dayandırılmalıdır. Almanya tarafına baktığımızda ilk 

önce şu soruyu sormalıyız: Alman enerji devleri 

koskocaman memleketlerini bırakıp neden Türkiye’ye 

geliyorlar? Almanya’da enerjiye ihtiyaç kalmadı mı? 

Almanya’da enerjiye ihtiyaç elbette var. Fakat, pasta 

artık herkesi doyuracak kadar büyük değil. 

Götzpartners’in 2011 yılında yayınladığı rapora göre, 

güneş enerjisinde yeni pazarlar bulunamadığı taktirde, 

2017 yılına kadar 232 Alman güneş enerjisi 

firmasından sadece 86’sı faaliyetlerine devam 

edebilecek. Ayrıca, Çin tehdidini de gözardı edemeyiz. 

Tüm bunlar, Alman enerji firmalarının yeni pazarlara 

yelken açmasınının gerekliliğini açıkça ortaya 

koymaktadır.

Bizim tarafımıza baktığımızda ise, özellikle bugün en 

çok üzerinde durduğumuz konuların başında 

yenilenebilir enerjide büyük kaynaklara sahip 

olmamıza rağmen teknoloji, know-how eksikliğimiz 

ve regülasyon konusundaki belirsizlikler gelmektedir. 

Artvin ilimiz kadar güneşlenme süresine sahip olan 

Almanya yaklaşık 36.000 MW fotovoltaik kurulu 

gücüne sahipken bizim bugüne kadar sadece 36 MW 

kurulu güce sahip olmamız üzerinde düşünülmesi 

gereken bir durumdur. Yani doğru dürüst güneş 

almayan Almanya’nın fotovoltaik kurulucu gücü 

bizimkinin bin katıdır. Rüzgarda durum biraz daha iç 

açıcı olsa da 20.000 MW olan 2023 yılı kurulu güç 

hedefimizin henüz 3.500 MW’ını tamamlayabildik. 

Herhalde Alman devlerinin neden Türkiye pazarına 

büyük bir iştiyakla girdiği daha net anlaşılmaktadır.

Yenilenebilir enerji başta olmak üzere diğer enerji 

kaynaklarımızın olabildiğince en yüksek düzeyde 

değerlendirilmesi gerekliliği hem hükümet, hem özel 

sektör hem de ilgili sivil toplum kuruluşları nezdinde 

defalarca ortaya kondu ve konmaya devam edecektir. 

Her ne kadar elektrik üretim kapasitemizi son on yılda 

ikiye katlasak da kurulan konvansiyonel yada 

yenilenebilir enerji santrallerinin sistem ve 

ekipmanlarının önemli bir kısmını ithal etmekteyiz. 

Hal böyle olunca, enerjimizi kendi kaynaklarımızdan 

üretip enerji ithalatımızla birlikte cari açığımızı 

azaltacağız derken bir yandan da gerekli sistemleri 

ithal ediyoruz. Bu tezat durumu minimize edip 

otomotiv sektöründe olduğu gibi enerji 

teknolojilerinin de ülkemizde üretimi konusuna ağırlık 

vermeliyiz. Regülasyon konusundaki bürokrasiyi de 

mümkün olduğunca azaltmamız ve teşvik sistemini 

daha iyi oturtmamız gerekliliği de diğer bir önemli 

konudur.

Almanya işte bu konularda attığı cesur adımlar 

sayesinde çoğu sektörde olduğu gibi enerjide 

sektöründe de “dev” sıfatını kazandı. Örneğin, 2000’li 

yılların başında Alman hükümeti, fotovoltaik 

yatırımlarında kWh başına 50 Eurocent alım garantisi 

vermeye başlayarak sektörü adeta uçurdu. Sektör ise 

gücünü ve parasını sadece santral kurulumuna 

harcamadı. Sürdürülebilir bir politika izleyerek etkin 

ar-ge faaliyetleri ile hem teknolojisini kendisi ürettti 

hem de iyi bir planlama ve eğitim ile kalifiye işgücü 

sorununu hallederek sektörel bilgi birikimini artırdı. 

Burada ar-ge konusuna ayrı bir parantez açmak 

istiyorum. Gerek yaptığımız araştırmalarda, gerekse 

yapmış olduğumuz gezilerde Alman teknoloji 

enstitüleri ve ar-ge merkezlerinin sadece laboratuvar 

ortamında fantezi üretmeye çalışan yerler olmadığını 

çok net görme imkanına sahip olduk. Bugün, 

Fraunhofer Institute, KIT (Karlsruhe Institute of 

Technology), IdE Kassel (Institute decentralised 

Energy Technologies) gibi enstitüler üniversiteler ile 

çok aktif bir işbirliği yaparak bilimsel araştırma ve 

çalışmalarla birlikte teknolojik gelişmelerin odak 

noktaları oldu. Aynı zamanda, bu gelişmeleri özel 

sektörle kurmuş oldukları güçlü bağ ve stratejik 

işbirlikleri ile piyasada kullanılabilir teknoloji yada 

ürünlere dönüştürdüler.

Geçtiğimiz aylarda Kassel Üniversitesinin kampüsü 

içerisinde yer alan IdE Kassel’e yapmış olduğumuz 

ziyarette bu gerçekleri tüm çıplaklığı ile görme 

fırsatını yakaladık. Üniversite öğrencileri, araştırma, 

proje ve tez gibi çalışmalarını enstitü bünyesinde 

ortak olarak belirlenen konularda yapmakta ve bir 

yandan da maaşlı çalışan olarak enstitünün yaptığı 

ar-ge çalışmalarını sorumlu profesörler ile birlikte 

yürütmekteler. Yürütülen ar-ge çalışmalarına ise 

enstitünün işbirliği yaptığı enerji firmaları, çalışmalara 

finansal destek sağlamakta, sektörün beklenti ve 

ihtiyaçları doğrultusunda yön vermekte ve sonuçta 

ortaya çıkarılan sistemin piyasada kullanılabilir 

düzeyde olmasına katkı sunmaktalar. Sonrasında, 

geliştirilen ürün yada sistem, işbirliği yapılan firmalar 

tarafından kullanılmaktadır.

Almanya enerji konusunda oluşturduğu, bahsetmiş 

olduğum bu sürdürülebilir ve uzun vadeli politikalar 

sayesinde bugün teknolojisi, altyapısı ve know-how’ı 

ile dünyada enerji sektörünü yönlendiren ülkelerin 

başında yer almaktadır. İç pazarının artık doyuma 

ulaşmaya başladığı bu dönemde, Türkiye enerji pazarı 

onlar için büyük bir fırsattır. Almanya ile tarihten 

gelen güçlü bağlarımızı da göz önünde 

bulundurulmalı ve Almanya’nın sahip olduğu 

teknoloji ve know-how ile Türkiye’nin büyüme 

potansiyelini bir araya getirerek büyük bir sinerji 

yaratıp sürdürülebilir enerji politikamızı daha etkin bir 

şekilde yürütebiliriz. Ülke olarak sadece enerji santrali 

kurma düşüncesine odaklanmadan Almanya’nın sahip 

olduğu teknolojik altyapının ülkemizde de 

oluşturulması ile yerli üretime önem veren, gerekli 

know-how ve işgücü yetkinliğinin artırılması 

politikasını gütmeliyiz. Bu konuda Almanya’nın çok 

başarılı bir şekilde kurduğu üniversite-özel sektör 

işbirliği modelini bizim de sağlayabiliyor olmamız 

lazım. Aksi takdirde, gelecekte yüzlerce enerji santrali 

olup kendi teknolojisi ve üretim kapasitesine sahip 

olmayan ithalat bağımlısı bir ülke olarak yolumuza 

devam etmemiz kaçınılmaz olacaktır.



Alman enerji devi EWE’nin 85 yıllık bilgi birikimi ve güçlü teknolojik 
altyapısını arkasına alan Enervis’in enerji verimliliği danışmanlığı ile 
sanayide % 40’a varan tasarruf sağlamak mümkün.

Enerji verimlilik potansiyeliniz 
işte bu kadar net


