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Genel Müdür

M
erhaba Yenilenebilir Enerji 

Dostları,

İlk kez karşınıza çıktığımız 

2018 yılını bitirip güneşin yepyeni 

fırsatları aydınlattığı bir yıla başlı-

yoruz. Ulusal ve küresel ölçekte 

yenilenebilir enerji gelişmelerini 

yakından izleyen Güneş Platformu 

dergimiz ülkemizde ve dünyada 

düzenlenen sempozyumları, fuarla-

rı ve tüm sektörel gelişmeleri takip 

ediyor, kamu ve özel sektör temsil-

cileri ile yapılan röportajlarla temiz 

enerjinin hayatımızdaki ağırlığını 

büyütmeyi amaçlıyor.

Güneş enerjisi konusunda pek çok 

atılımı beraberinde getireceğine 

inandığımız 2019 yılına gelene dek 

yenilenebilir enerji konusunda kat 

ettiğimiz mesafe cesaret verici.

Güneş’in enerji kaynağı olarak 

kullanımı insanlık tarihi kadar eski. 

M.Ö. 400 yılında Sokrat, evlerin 

güney yönüne fazla pencere ko-

nularak güneş ışınımını içeri alma 

fikrini geliştirdiğini, M.Ö. 250’de 

Arşimet’in içbükey aynalarla güneş 

ışınımını odaklayarak Sirakuza'yı 

kuşatan gemileri yaktığını biliyoruz. 

1600'lü yıllarda Galile'nin merceği 

bulmasıyla gelişim gösteren tek-

noloji 1725 yılında Belidor tarafın-

dan güneş enerjisi ile çalışan bir su 

pompası ile farklı bir dönemin baş-

langıcını oluşturdu. Fransız bilim 

adamı Mohuchok 1860'da parabo-

lik aynalar yardımı ile güneş ışınımı-

nı odaklayarak küçük bir buhar ma-

kinesi çalışması ile güneş artık bir 

enerji kaynağı olarak kullanılmaya 

başlandı.

1960'lı yıllardan itibaren yaşanan 

petrol krizi, fosil yakıtların çevreye 

olumsuz etkisi gibi olaylar insanları 

alternatif enerji kaynakları konu-

sunda çalışmaya itti. Böylece ça-

lışmalar, temiz ve masrafsız enerji 

kaynağı olan güneş enerjisi üzeri-

ne yoğunlaştı. 

Ülkemizde de güneş enerjisinin 

alternatif enerji kaynağı olarak 

yatırımcı ve üniversitelerin ilgisini 

toplamaya başlaması bu döneme 

rastlar. Güneş enerjisi konusun-

daki ilk ulusal kongre 1975 yılında 

İzmir'de gerçekleştirildi. Ülkemizde 

güneş enerjisi konusunda çalışma-

lar ağırlıklı olarak ODTÜ, İTÜ, Yıldız 

ve Ege Üniversiteleri tarafından 

yürütüldü. Türkiye'deki tek Güneş 

Enerjisi Enstitüsü, Ege Üniversitesi 

bünyesinde 1978 yılında kuruldu ve 

o günden beri hala faaliyette. 

Bu kurumlara, 1980'lerin sonundan 

itibaren TÜBITAK bünyesindeki 

Marmara Bilimsel ve Endüstriyel 

Araştırma Enstitüsü de katıldı. TÜ-

BITAK bünyesinde 1986 yılında ku-

rulan Ankara Elektronik Araştırma 

ve Geliştirme Enstitüsü güneş pil-

lerinin tasarımı ve üretimi konusun-

daki çalışmaları destekledi.

Türkiye'de güneş pilleri ve uygu-

lamaları konusundaki çalışmalar 

1980'li yıllarda başladı ve ilk güneş 

pili ile çalışan ısı pompası Ege Üni-

versitesi Güneş Enerjisi Laboratu-

varı’nda kuruldu. 1990'ların sonuna 

doğru bu yöndeki çalışmalar çoğal-

dı ve dört adet güneş piliyle çalışan 

ve toplam kurulu gücü 50 kWp olan 

sistemler telekomünikasyon amaç-

lı olarak Afyonkarahisar, Göcek, 

Uşak ve Kahramanmaraş'a kuruldu.

Ülkemizin coğrafi konumu nedeni 

ile güneş enerjisi yönünden olduk-

ça şanslı. Bu şansı değerlendirmek 

için hazırlanan kanun ve yönet-

melik destekleri geç de olsa adım 

adım gerçekleştiriliyor.

• 2001 yılında Türkiye Cumhuriyeti 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

kuruldu.

• 2005 yılında Yenilenebilir Enerji 

ile ilgili 5346 sayılı ilk kanun yayın-

landı. 

• 2013 yılında Lisansız Elektrik Üre-

timi yönetmeliği yayınlandı.

• 2017 yılında İzmir; Doğu Avrupa 

ve Orta Asya’nın enerji sektörün-

deki en rekabetçi üçüncü şehri 

seçildi.

Bizde bu gelişmeler olurken dün-

yadaki güneş enerjisi uygulamaları 

akıl almaz ilerlemelere sahne oldu.

• Çöllere, barajlara, denizlere gü-

neş tarlaları kuruldu,

• Güneş enerjisiyle çalışan gemi ve 

uçaklar dünyayı dolaşmaya başladı,

• Uzaya gönderilen uydular güneş 

enerjisinden faydalandı,

• Mars’a inen robot güneşle faaliye-

tini sürdürdü.

Yeni yılla başlayan dönemin ülke-

miz ve dünya için günışığı gibi ay-

dınlık, rüzgar esintisi gibi ferahlık 

getirmesi dileğiyle...
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     Şubat 2019

Dergimiz Basın Ahlak Yasası'na uyar. 

Dergide yayınlanan yazıların 

sorumluluğu yazarına aittir. 

Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
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GÜNCEL

E
IF 2018 sonuç bildirgesi yayın-

landı. Özellikle gelişmekte olan 

ülkelerin son yıllarda gösterdiği 

yüksek ivmeye paralel, enerjinin öne-

minin hızlı arttığı, tüm sektörler arasında 

ön plana çıktığı belirtilen bildirgede, son 

10 yılda Asya ile Avrupa arasında önem-

li bir HUB olan Türkiye’de de enerjinin 

ilk üç sektörden biri haline gelmesinin 

bunun en önemli göstergesi olduğunun 

altı çizildi.

Daha fazla yabancı katılımcı 

Tüm gelişen ekonomi-

lerde olduğu gibi Türki-

ye’de de yenilenebilir 

enerji kaynaklarının top-

lamdaki oranını hızla ar-

tırdığı, buna karşın fosil 

yakıtların önümüzdeki 

10 yılda giderek önem-

sizleşeceği vurgulanan 

bildirgede, Türkiye’nin 

büyük ölçekteki kömür kaynaklarını bu 

zaman diliminde hızla değerlendirme-

sinin önemine işaret edildi. Bildirgede 

YEKA ihalelerine yurt dışından gelen ilgi 

ile EIF 2018’e bu yıl önceki yıllara göre 

uluslararası boyutta daha fazla yaban-

cı katılımcı olmasının Türkiye’nin enerji 

sektöründe uluslararası boyutta önemi-

ni hızla arttırdığını gösterdiği vurgulan-

dı. Uluslararası işbirliğinin hem Türkiye 

hem dünya ölçeğinde geliştirilmesi 

için yapılacak çalışmaların yeni nesille-

rin temiz, aynı zamanda daha refah bir 

dünyada yaşamasının önemine işaret 

edilen bildirgede, Energy Storage (de-

polama) konusu tüm katılımcıların ortak 

gündemi oldu. 

300’ü aşkın firma ile yaklaşık 

15 bin delege yer aldı

Bildirgede, temiz enerji kaynaklarına 

gösterilen ilginin sevindirici 

olmasına karşın, depolama 

konusunda henüz dünya-

nın beklenen adımı atama-

dığı, dolayısıyla sektörün 

hemen tüm temsilcileri-

nin depolama konusunda 

daha fazla yoğunlaşması, 

Ar-Ge çalışmalarının artma-

sı, uluslararası yatırımların 

çoğalması gerektiğine değinildi. Bu yıl 

8-9 Kasım tarihlerinde Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de 

katıldığı, onursal başkanlığını Ankara 

Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, 

kongre başkanlığını Avukat Çiğdem Di-

lek'in yaptığı EIF 2018’de, 300’ü aşkın 

firma ile yaklaşık 15 bin delege yer aldı.

Enerji Kongresi 

depolamaya 

yurtiçi ve yurt 

getirilen konu oldu.
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S
on yıllarda temiz enerji alanında-

ki teknolojik gelişmelerle birlikte 

güneş enerjisi yatırımlarının hız 

kazandığını söyleyen Tarım ve Orman 

Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli sorularımı-

zı yanıtladı. 

-

-

Günümüzün en önemli alanlarından 

biri de enerjidir. Sürekli artan enerji 

ihtiyacı ve bu ihtiyacın fosil yakıtlar-

dan karşılanması çevre sorunlarını 

da beraberinde getirmektedir. Fosil 

yakıtların tükenme noktasına geldiği 

günümüzde alternatif enerji kaynakla-

rına olan talep artmaktadır. Fosil kay-

naklar bakımından zengin olmayan 

ülkemizde ise enerji ihtiyacının büyük 

kısmı ithalat yolu ile karşılanmaktır. Bu 

durum altyapı yatırımlarına aktarı-

lacak kaynaklarımızın yurt dışına 

çıkmasına sebep olmaktadır. Bu 

sebeple tıpkı dünyada 

olduğu gibi ülkemizde 

de yerli ve yenilene-

bilir kaynakları devreye 

sokulması konusunda 

farkındalık oluşmuş ve bu 

yönde ivme kazanan çalış-

malar çoğalmıştır. Ülkemiz, coğrafi 

konumu nedeniyle güneş enerjisi 

potansiyeli bakımından şanslı bir ül-

kedir. Son yıllarda temiz enerji ol-

ması ve bu alandaki teknolojik ge-

lişmelerle birlikte güneş enerjisi 

yatırımları hız kazanmıştır. Bakan-

lık olarak bağlı ve ilgili kuruluş-

larımızla birlikte bu doğal zen-

ginliğimizin farkındayız ve farklı 

destekleme modelleriyle üretici-

lerimizin ihtiyaç duyduğu güneş 

enerjisi ile çalışan alet ve ekipman 

kurulumuna destek sağlıyoruz. Tarım 

ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru-

mumuz, yenilenebilir enerji 

kaynaklarına iki 

farklı şekilde 

destek veri-

yor. Birinci-

si, tarımsal 

iş letme-

lerin ve 

6 gunesplatformu.com



IPARD Programı kapsamına giren di-

ğer işletmelerin kendi enerji ihtiyacını 

karşılamak üzere yapılan yatırımlara 

destek sağlıyor. Burada yatırım tuta-

rına esas hibe oranınca yüzde 40 ila 

70 arasında değişen oranlarda destek 

veriliyor. Örneğin süt üreten bir ahır 

işletmesinin çatısına 100 KW’lık bir 

enerji tesisi kurularak işletmenin hem 

kendi kullandığı enerjisi üretiliyor hem 

de üretim fazlası kısmı elektrik şebe-

kesine satılarak kar elde edilebiliyor. 

Bu durum çiftçimizin karlılığını da artı-

yor. İkincisi ise doğrudan yenilenebilir 

enerji üretim tesisine destek sağla-

nıyor. Burada ise 500 bin Avronun 

yüzde 55-65’ine kadar destek veril-

mektedir. Burada yatırımcımız ürettiği 

enerjinin tamamını şebekeye satarak 

Türkiye’nin enerji ihtiyacının azaltılma-

sına katkı sağlıyor. Üstelik bu hibeler 

KDV ve diğer vergilerden de muaf tu-

tuluyor. Devlet Su İşleri Genel Müdür-

lüğümüz (DSİ) bünyesinde işletmede 

olan ve sulama birliklerine devredilen 

terfili sulama tesislerinin (suyun güç 

kaynağı kullanılarak taşınması), enerji 

bedelinden dolayı bir süre sonra su-

lama yapamadıkları görülmüştür. Bu 

olumsuz durumun önüne geçmek ve 

sulamanın aksatılmadan yürütülebil-

mesi için Güneş Enerjisi Santrali (GES) 

yapılması ile ilgili çalışmalara başlan-

mıştır. Bu kapsamda DSİ bünyesindeki 

terfili sulamaların enerji ihtiyaçları be-

lirlenerek bölgelerdeki tesislerin enerji 

ihtiyacı kadar kurulu güçte GES tesisle-

ri kurulması ile ilgili fizibilite çalışmaları 

devam ediyor. İhtiyaç duyulan bölgele-

re kurulacak GES’ler ile birlikte enerji 

bedeli sebebiyle sulanamayan tarım 

arazileri suya kavuşacak, böylece hem 

ülke ekonomisine hem de istihdam ya-

ratılmasına katkı da sağlanacak.

-

Türkiye genelinde 776 adet olan yan-

gın gözetleme kulelerinden 149 ade-

dinde güneş ve rüzgar enerji sistemi 

kullanılmaktadır. Her bir sistem 3 kva 

enerji üretmektedir. Üretilen bu enerji 

,,

yangın gözetleme kulesindeki tüm ih-

tiyaçları karşılamaktadır.

-

Kırsal Kalkınma ve Destekleme Kuru-

mumuz (TKDK), IPARD-2 kapsamında 

yenilenebilir enerji projelerine destek 

veriyor. Bundan sonraki her çağrı dö-

neminde de yenilenebilir enerji kay-

naklarına destek verilmeye devam 

edilecek. Başta fotovoltaik güneş 

enerji sistemleri olmak üzere, rüzgâr 

enerjisi, jeotermal enerji ve biokütle
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enerjisi desteklenen enerji sistemleri 

arasındadır. Bu kapsamda yenilenebilir 

enerji tesislerinin inşaat, makine-ekip-

man alımı ve danışmanlık hizmetlerine 

destek sağlanıyor. TKDK 2015 yılın-

dan beri 89 MW’a yakın kurulu güçte 

tesisin hayata geçmesi için çalışmalar 

yürütmüştür. Yeni teknolojik gelişmeler 

de dikkate alınarak desteklerimiz arta-

rak devam edecektir. 

-

Tarım, ülkemiz ekonomisinde önem-

li bir yere sahiptir. Enerji ise özellikle 

gelişen ve gelişmekte toplumlarda en 

büyük ihtiyaçtır. Bu noktada yenilene-

bilir enerji kaynaklarının tarım sektö-

ründe kullanımının önemi her geçen 

gün artmaktadır. Türkiye’de ve dünya-

da fosil yakıtlara bağlı enerji kaynak-

larının gelecekte bir gün biteceği dü-

şünüldüğünde, kirletici etkisi olmayan, 

temiz, güvenilir, sürdürülebilir, yerli ve 

çevre dostu özellikleriyle öne çıkan 

yenilenebilir enerji kaynaklarının, üreti-

mi, kullanımı ve bilinçli bir şekilde yay-

gınlaştırılması önem arz etmektedir. 

Yenilenebilir enerji kaynakları, sürdü-

rülebilir kalkınma ve çevre konusunda 

olmazsa olmazdır. Küresel ısınmanın 

ve iklim değişikliğinin hızla arttığı dün-

yamızda enerji ihtiyacının yenilenebi-

lir ve karbondioksit emisyonu düşük 

kaynaklardan karşılanması son derece 

önemlidir. 

Yüzde 50 hibe desteği

-

Tarımda kalite ve verimlilik için sulama 

çok önemlidir. Çiftçilerimizin sulamayla 

ilgili enerji ihtiyaçlarını karşılamak için 

sulama projelerine yüzde 50 hibe des-

teği sağlıyoruz. Bu kapsamda 2012 yı-

lından bu yana 300 adet güneş enerjili 

tarla içi sulama tesisine 8 milyon liralık 

hibe desteği verdik. Verdiğimiz des-

tekle 15 bin 750 dekar alan modern 

sulamaya kavuştu. Sulama projesiyle 

ilgili desteklerimiz devam ediyor. Or-

man Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla 

da, orman köylülerimizin yaşam kalite-

sinin iyileştirilmesi ve odun tüketimine 

olan taleplerini azaltmak amacıyla gü-

neş enerjisi ile çalışan su ısıtma siste-

mi kurulumuna destek sağlıyoruz. Bu 

kapsamda 2004 yılından bu yana 144 

bin 44 orman köylüsü ailesine toplam 
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370 milyon 724 bin liralık destek sağladık. Bu des-

teklerimiz bütçe ölçüsünde devam edecek.

-

Son yıllarda ülkemizde de etkisini hissettiğimiz iklim 

değişiklikleri ve küresel ısınma tarım sektörünü de 

yakından ilgilendiriyor. Özellikle yağış rejimlerindeki 

değişiklikler ve kuraklık sektörü olumsuz etkilemek-

tedir. Bu noktada enerji ihtiyacının fosil yakıtlar yeri-

ne yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi 

çok önemlidir. Türkiye yenilenebilir enerji konusunda 

şanslı bir coğrafyada bulunmaktadır ve başta tarım 

olmak üzere birçok sektörde bu avantajı kullanması 

gerekmektedir. Ilısu, Yusufeli ve Silvan gibi dev baraj 

ve hidroelektrik santrallerinin yapımı devam ediyor. 

Ilısu Barajı’nın 2019, Yusufeli Barajı’nın 2021, Silvan 

Barajı’nın ise 2021 yılında tamamlanması planlanıyor. 

Bu barajlar tamamlandığında ekonomiye, Ilısu 965 

milyon lira, Yusufeli 600 milyon lira, Silvan ise sula-

mayla birlikte 1 milyar liralık katkı sağlayacaktır.

,,
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H
alil Demirdağ açıklamasında 

2014’te yalnızca 40 MW olan 

Türkiye’nin güneş enerjisi ku-

rulu gücünün 2017’de üç bin MW’ı, 

2018’in Kasım ayında da beş bin MW’ı 

aştığını hatırlatırken, güneş enerjisi 

yatırımlarındaki yerlilik oranlarının da 

hızla yükselmekte olduğuna dikkat 

çekti. “Şu anda panel bazında yüzde 

50’den, GES bazında ise yüzde 75’den 

fazla yerlilik oranına ulaştık” diyen Halil 

Demirdağ, “Kısa sürede bu seviyeye 

ulaşmak çok önemli bir başarı, ancak 

biz bu oranları hala yeterli görmüyoruz. 

Bu oranları ne kadar büyütebilirsek o 

kadar milli ve yerli oluruz. GES’lerde-

ki yerlilik oranını artırmak için panelin 

hücresini yapmak kaldı. Şu anda panel 

yerli, trafo yerli, kesici yerli, çelik yapı-

lar yerli, kablo yerli. Devletimiz sektöre 

güvence verirse sektör hücreyi de yer-

lileştirecektir” dedi.

“2019 yılında yeni kapasite 

istiyoruz”

Yatırımların sürmesi ve ülkemize daha 

fazla GES kurulabilmesi için yeni ka-

pasiteler yaratılarak üreticilerin des-

teklenmesi gerektiğini ifade eden 

Demirdağ, “Bu sayede, sektör olarak 

önümüz açılabilir ve 2019 yılı ve son-

rasında da güneş enerjisi sektöründe 

kaliteli işler yapmaya devam edebiliriz. 

2019 yılında alım teşviki değil, sadece 

ve sadece yeni kapasite istiyoruz. Sek-

törümüzde çatı yatırımlarının artması, 

yeni kapasitelerin artması, YEKA (Ye-

nilenebilir Enerji Kaynak Alanları) pro-

jelerinin devam etmesi beklentisi var. 

İstiyoruz ki, 2019 yılında daha çok ev, 

daha çok fabrika kendi elektriğini üret-

sin, hatta üretmekle kalmayıp komşula-

rına satabilsin, 2019 güneşin değerinin 

bilindiği bir yıl olsun” diye konuştu.

Yeni istihdam alanları 

yaratılabilir

Enerjide dengelerin değiştiğine de 

dikkat çeken Halil Demirdağ, “2018 yılı 

gösterdi ki, güneş dünyanın en ucuz 

enerji kaynağı. Güneş enerjisi sektö-

ründe verimlilik oranları hızla artmış 

durumda. Bu sektöre yatırım yapmak 

eskisine nazaran çok daha uygun mali-

yetlerle mümkün. Türkiye, yenilenebilir 

enerjiyi kalkınmasının lokomotifi olarak 

kullanan gelişmiş ülkelerin izinden git-

meli ve doğal kaynaklar konusundaki 

şansını kullanarak enerjisini yerin üs-

tünde aramalı. Çünkü güneş enerjisi 

sayesinde enerji bağımsızlığımızı kaza-

nabilir, cari açığımızı kapatabilir ve yeni 

istihdam alanları yaratabiliriz” dedi.
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İ
şsiz kalmış bir Amerikan emekçisi, 

muhafazakar bir aktivist ve Çinli bir 

güneş enerjisi girişimcisi temiz ener-

jinin şekillendireceği bir geleceğe ön-

cülük etmek için yarışıyor. 21. yüzyılda 

güç mücadelesinin kazanan ve kaybe-

denleri kimler olacak? Güneş Devrimi, 

ABD ve Çin’deki işçi ve girişimcilerin hi-

kayeleri üzerinden, küresel temiz enerji 

yarışına ışık tutuyor. Bir güneş enerjisi 

mesleki eğitim programını takip eden 

belgesel, sektörde iş arayan Amerikan 

emekçilerinin umutları ve üzüntülerini 

gözler önüne seriyor. Çin başta olmak 

üzere bazı ülkeler yenilikçi teknoloji-

lere yatırım yapıp trilyon dolarlık fırsat-

tan istifade ederken, Birleşik Devletler 

gerçekten bir temiz enerji ekonomisi 

kurabilecek mi? Gelir eşitsizliği ve ik-

lim değişimine karşı çözümler üretmeyi 

hedefleyen bireylerin başarı ve hüsran-

larını anlatan Güneş Devrimi, iktisaden 

adil ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir 

geleceğe giden yol ile ilgili büyük soru-

lar soruyor.

Yönetmenin notu
Güneş Devrimi’ni çekme macerasına 

umut arayışında olduğu için atıldığını 

belirten Shalini Kantayya, Richmond, 

Kaliforniya gibi sanayi sonrası şehirler-

de artık ekonomik olarak yukarı hare-

ketlilik bir hayal olmaktan öteye geçe-

mediğini söyleyerek, “Petrol ekonomisi 

tekeller yaratıp toplumun servet ve gü-

cünü birkaç kişinin yönetimine vermiş 

durumda. Güneş enerjisinin iktisadi 

fırsat merdivenleri yaratma ve piyasayı 

merkezi güçlerden kurtarıp demokratik-

leştirme potansiyelinin farkına vardığım-

da büyülendim ve herkesle paylaşmak 

istedim” dedi. 

Karakterlerin hikayeleri
Van Jones: “Herkes İçin Yeşil” ve 

New York Times çok satanlar listesine 

giren “Yeşil Yaka Ekonomisi” kitapları-

nın yazarı Van Jones, yeşil meslekler 

konusunu gündemde tutma amacıyla 

ülkeyi dolaşmaktadır. Yolculuğu onu ve 

yeni kurduğu ailesini, Başkan Obama 

tarafından Beyaz Saray Çevre Kalitesi 

Kurulu dahilindeki Yeşil Meslekler Özel 

Danışmanı pozisyonuna getirilmesiyle, 

başkente taşır. İklim ve enerji girişimle-

rini desteklemek amacıyla sağlanan 80 

milyar dolarlık bütçeyi yönetme sorum-

luluğunu üstlenen Jones, özellikle ikti-

sadi açıdan zayıf düşmüş toplulukların 

desteklenmesini hedef edinir. Fakat Jo-

nes’un karşısında bulduğu çıkar grupları 

yeni bir ulusal enerji politikası oluşturul-

masının önüne geçebilecek mi?

“Wally” Jiang: Wally, büyük hayalle-

re sahip bir güneş enerjisi girişimcisi. 

Çin’in gazyağı ve mumlarla aydınlatı-

lan küçük bir köyünde büyüyen Wally, 

elektrikle ilk karşılaştığı anın büyüsünü 

dün gibi hatırladığını söyler. Jiang gü-

neş enerjisi şirketini bankadan aldığı 

düşük faizli bir kredi ile kurmuştur. Çin’in 

yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik 

rekor düzeydeki yatırımlarından fay-

dalanarak işletmesini her yıl yüzde 50 

büyüten Wally, güneş enerjisi şirketinin 

tüm ülkelerde etkinlik göstermesi ha-

yaliyle yeni proje fırsatları için dünyayı 

dolaşmaya başlar.

Eddie Wiltz Jr: Eddie güneş enerji-

si tahsiline başladığında sadece 18 ya-

şındadır. “Önümdeki en büyük engel, 

şehirden çıkmanın zorluğu çünkü Rich-

mond’da umut pek rastlanan bir şey de-

ğildir” diyen Eddie, ekonomik fırsat yok-

sunluğuyla mücadele etmektedir. Eddie 

ayrıca, güneş enerjisi eğitiminden önce 

“çevreci” kelimesinden bile haberdar 

olmadığını ve eğitim sırasında daha 

önce üzerinde düşünmediği birçok şey-

le tanıştığını söyler. O artık yaşam koşul-

ları ve çevre baskısına rağmen anlamlı 
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bir kariyer fırsatı edinmiş olmanın heye-

canını yaşıyor.

Paul Muldrow: Paul 40’lı yaşlarının 

ortalarında işsiz kalmıştır. Güneş enerjisi 

alanında geçimini sağlama potansiye-

linin farkına varan Paul, umut vadeden 

bu yeni sektörde hızlıca yükselebilmek 

için Solar Richmond bünyesindeki eği-

timlere katılır. Güneş enerjisinin gücün-

den ilham aldığını söyleyerek büyük bir 

kararlılıkla mezun olur. Paul doğru terci-

hi yaptığından emin olduğunu şöyle ifa-

de ediyor: “Bu eğitimden önce kullan-

dığım enerjinin kaynağını dikkate almak 

hiç aklıma gelmemişti fakat artık güneş 

enerjisinin geleceğimiz olduğunu düşü-

nüyorum.”

Debbie Dooley: Debbie Dooley 

Enerji Özgürlüğü Taraftarı Muhafaza-

karlar Derneği Kurucusu, Yeşil Çay Ko-

alisyonu Eş Kurucusu ve Atlanta Çay 

Partisi’nin Başkanıdır. Bir güneş ener-

jisi aktivisti olarak, yenilenebilir enerji 

piyasalarının genişletilmesi ve tüketici-

lere seçenekler sunulmasının serbest 

piyasa ilkeleriyle bağdaştığını düşünen 

diğer muhafazakarları örgütlemektedir. 

Ülkenin temiz enerji devrimine hazır 

olduğunu düşünen Dooley, farklı politik 

görüşlere sahip grupların güneş ener-

jisini desteklemek adına koalisyonlar 

kurmalarını hedeflemektedir. Kendisi UK 

Guardian, The New Yorker, Wall Street 

Journal, Bloomberg, Forbes, Fox News 

ve MSNBC gibi birçok yazılı ve görsel 

medya kuruluşunda boy göstermekte-

dir. Dooley ayrıca 2015 yılında New York 

şehrinde düzenlenen Bloomberg Enerji 

Finansı Zirvesi’nde açılış konuşmaların-

dan birini yapmıştır.

Gayle McLaughlin: Yeşil Parti üyesi 

Gayle McLaughlin Ocak 2007 ile Ocak 

2015 tarihleri arasında Richmond vali-

si olarak görev yapmıştır. Yeni bir yeşil 

ekonomi üretmeyi ve şehri daha sağ-

lıklı kılmayı hedefleyen Vali McLaughlin, 

2012 yılında gerçekleşen Chevron Pet-

rol Rafinerisi felaketinden sonra şirketin 

çıkarlarına karşı cesurca bir duruş ser-

gilemiştir.

Basından Yorumlar
The New York Times: “Güneş enerjisi 

hem fosil yakıtlarına daha temiz bir al-

ternatif hem de işsizliğe karşı etkili bir 

kaynaktır.”

LA Film Festival: “Ödüllü yönetmen 

ve aktivist Shalini Kantayya’nın yönet-

menliğini yaptığı Güneş Devrimi, içimiz-

deki çevreciye ilham veriyor. Bir grup 

insana toplumu ve gezegeni daha iyiye 

taşıyacak bir beceri kazandırırsak, her-

kes kazanır.”

Treehugger: “Daha temiz bir enerji 

sistemi için süregelen küresel yarışta, 

güneş enerjisi sadece elektrik üretmek-

te değil aynı zamanda istihdam sağla-

makta ve enerji masraflarını azaltmakta 

da büyük rol oynamaya hazırdır. Bu yeni 

belgesel ABD ve Çin’de bu alanda ya-

şanan gelişmelere ışık tutuyor.” 

Film Independence: “Güneş Dev-

rimi önemli bir çevresel konuda farkın-

dalığı artırmakla kalmayıp değişimi ha-

rekete geçiren insanların deneyimlerini 

de göz önüne çıkarıyor.”

Takepart: “Hareketli ve ilgi uyandıran 

bu yeni belgesel, iş arayanlar, aktivistler, 

politikacılar ve girişimcilerden oluşan 

bir grup insanın büyüyen güneş enerjisi 

ekonomisine katılma hikayelerini ekra-

na yansıtıyor.”

What (not) to Doc: “Yerel yaklaşım-

ları değiştiren ve yok sayılması gittikçe 

zorlaşan bir talep yaratan tabana dayalı 

girişimlerden umutluyum.”

Sustainable Business: “Leonardo 

DiCaprio’nun yapımcılığını üstlendiği 

belgesel, güneş enerjisinin hem iklim 

değişikliğine hem de gelir eşitsizliğine 

çözüm olabileceğini ve insanların nasıl 

enerji üretimine dahil olabileceğini göz-

ler önüne seriyor ve enerjinin geleceği-

ne dair ipuçları veriyor.”

The Village Voice: “Liberallere, mu-

hafazakarlara, azınlıklara ve uluslararası 

aktivistlere yer veren belgesel, izleyici-

de birlikte çalıştığımızda küresel çapta 

bir yeşil devrimi hayata geçirebileceği-

miz izlenimini uyandırıyor.”

Clean Technica: “Belgesel, yenile-

nebilir ve düşük karbonlu bir enerji ge-

leceğine giden yoldaki zorluklar ve fır-

satlara dair ipuçları vermenin yanı sıra, 

güneş enerjisinin adalet alanlarında 

olumlu bir kuvvet olma potansiyelini de 

inceliyor.”

The Examiner: “Yönetmen Shalini 

Kantayya, FOX’un Steven Spielberg 

destekli “On the Lot” yönetmenlik yarı-

şında 12 bin katılımcı arasından ilk 10’a 

kalmaktan TED ve Sundance özel üyeli-

ğine kadar çeşitli onurları bileğinin hak-

kıyla kazandı.”

The Epoch Times: “Enerji gücü 

sosyal güçtür. Daha adil, daha temiz 

ve daha ucuz enerji halka hem kelime 

anlamıyla hem de mecazen güç kazan-

dırıyor.”

People’s World: “Dünyayı yeniden 

yapılandırmanın zamanı geldi. Daha 

ucuz ve daha temiz olan seçenek bu. 

Yeşil işler dönüşüm sırasında katlanarak 

artacaktır. Van Jones ABD’yi dünyanın 

bir numaralı tüketicisi değil, üreticisi ola-

rak görmek istiyor.”

Cinema Retro: “Belgesel, iki ülke-

nin potansiyeline henüz erişmemiş bir 

teknolojiyi geliştirme fırsatından fayda-

lanışını göstermenin yanı sıra, izleyiciyi 

güneş enerjisi konusunda herkesin an-

layabileceği bir dille eğiterek çok iyi bir 

iş çıkarıyor.”
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İ
zmir Büyükşehir Belediyesi’nin güneş 

enerjisi elde etmeye yönelik çalışma-

larda bulunduğunu belirten Başkan 

Kocaoğlu, “Buca’da ESHOT’a ait atöl-

yelerin çatılarında 10 bin metrekarelik 

güneş paneli, Bayraklı’da Ekrem Akur-

gal Parkı’ndaki garaj çatılarında güneş 

panellerinin kurulmasına yönelik ça-

lışmalar tamamlandı. ESHOT'un garaj 

çatılarına da güneş panelleri kurulması 

çalışmaları devam ediyor. Toplu ula-

şımda elektrikli otobüs kullanımının da 

arttırılması hedefleniyor” diye konuştu.  

ESHOT güneşten enerjisini 

karşılıyor

Filosuna kattığı 20 adet tam elektrik-

li otobüsle çevreci ulaşım adına çok 

önemli bir adım atan İzmir Büyükşehir 

Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 

bir yandan da kendi elektriğini ürete-

rek büyük tasarruf sağladı. Yeni oto-

büsler için gerekli elektriğin tamamını 

Gediz'deki atölyelerin çatılarına kurdu-

ğu güneş enerjisi santrali ile karşılayan 

ESHOT, 2017 yılının Ağustos ayından 

bu yana 1,5 milyon kWh enerji karşılı-

ğında yaklaşık 722 bin liralık tasarruf 

sağladı. 1,38 MW santralde üretilen 

elektrik enerjisi ile 13 ayda toplam 2 

bin 559 ton karbondioksit salımı en-

gellendi. Bu değer 64 bin 175 ağacın 

bir günde filtreleyebileceği karbon-

dioksit miktarına eşit durumda. İzmir 

Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel 

Müdürlüğü’nün Gediz'den sonra Ada-

tepe ve Çiğli garajlarına kuracağı top-

lamda iki MW gücündeki güneş enerji 

santrallerinin fizibilite çalışmalarını da 

tamamladı. 

İki bin ton arıtma çamuru gü-

neş enerjisiyle kurutuluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Ge-

nel Müdürlüğü’nün Menderes Havza 

Atık Su Arıtma Tesisi’nde yılda iki bin 

ton arıtma çamurun güneş enerjisiyle 

kurutulduğunu ifade eden Başkan Ko-

caoğlu, “İZSU aynı tesisten Bergama, 

Torbalı ve Doğanbey-Ürkmez’de de 

kurmak üzere çalışmalarını sürdürmek-

tedir. Çiğli Çamur Çürütme Kurutma 

Tesisinde arıtma çamurları, tesiste üre-

tilen biyogazla kurutulmaktadır. Ayrıca 

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’na güneş 

enerjisiyle çalışan aydınlatma direkleri-

nin montajına başladık. Bu uygulama-

yı kent merkezindeki park, yeşil alan, 

orta refüj ve otoparklara da yayıyoruz” 

dedi. 

Eğitim projelerine öncelik

Sağlıklı kentler yaratmak amacıyla ye-

nilenebilir enerji kaynakları kullanımı, 

çevrenin korunması, iklim değişikliği, 

bilinçli enerji kullanımı ve enerji ve-

rimliliği gibi konularda toplumu ay-

dınlatmak ve farkındalık oluşturmak 

amacıyla 2015 yılında “Küresel Isınma, 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji 

Verimliliği” konulu eğitim projesi baş-

lattıklarını söyleyen Başkan Kocaoğlu, 

“Eğitim projesi; Ege Orman Vakfı ile 

yapılan protokolle İzmir’in 30 ilçesinde 

5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yöne-

lik düzenlenmektedir. Bu kapsamda 

241 okulda yaklaşık 25 bin öğrenciyi 

bilinçlendirdik. İzmir Büyükşehir Bele-

diyesi, 2019 yılında da devam edecek 

proje kapsamında çevreye ve doğaya 

daha duyarlı gençler yetiştirmek için 

eğitim verilen okullarda ‘Küresel Isın-

ma, Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

ve Enerji Verimliliği’ kitapçığının 

yanı sıra tohumlu kalem, tohum-

lu kitap ayracı, rozet gibi sürpriz 

hediyeler de dağıtıyor” diye 

konuştu. 

Enerji temalı resim 

yarışması

Aynı amaçla çalışmalar yü-

rüten İzmir Büyükşehir Be-

lediyesi, günümüzde hızla 

artan çevre kirliliği ve doğal 

kaynakların tükenmesine 

dikkat çekmek amacıyla ço-

cuklarda temiz enerji bilincini 

yerleştirmek için “Rüzgar ve 

Güneş, Temiz Enerjiyle Bütünleş” 

konulu resim yarışması düzenlemek-

tedir. İl genelinde iki yılda bir gelenek-

sel olarak organize edilen, üçüncüsü 

2019 yılında düzenlenecek olan ödüllü 

resim yarışması Milli Eğitim Bakanlı-

ğı’na bağlı okullardaki 5, 6, 7. ve 8. sınıf 

öğrencilerine yönelik yapılmaktadır. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi yarışmada 

Seçici Kurul’un yaptığı değerlendirme 

sonucunda ilk üç dereceye girenlere 

“en çevreci ulaşım aracı” olan bisiklet 

ve sergilenmeye değer bulunan ilk 50 

eser sahibine de çeşitli hediyeler ver-

mektedir.
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T
ire Süt Kooperatifi’nin Tire Or-

ganize Sanayi Bölgesi’nde 

bulunan Süt İşleme Tesisi’nin 

çatısında “Gücümüz Kooperatif, Ener-

jimiz Güneş” yazar. 2016 yılında İzmir 

Kalkınma Ajansı’ndan (İZKA) yüzde 75 

hibe desteği alınarak kurulu gücü 200 

kW olan Güneş Enerji Santrali (GES) 

kuran kooperatif bu yolla tesisin yak-

laşık yüzde 40 elektriğini karşılıyor. 

Proje kapsamında yenilenebilir enerji 

kaynakları kullanılarak üretilen elekt-

rik ile enerji tasarrufu da sağlanırken, 

aynı oranda fosil yakıt kullanımı ve do-

ğaya karbon salınımı da azaltıldı. Aynı 

abone grubunda yer alan ve elektrik 

öz tüketimleri yüksek olan İzmir’in 

yedi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bir 

araya geldi ve birlikte 1000 kW’lık GES 

santrali kurmak üzere S.S. İzmir Tarı-

ma Yönelik Yenilenebilir Enerji Üretim 

Kooperatifi’ni (TARYEK) kurdu. Koope-

ratifler üretimde kullandığı elektrik öz 

tüketimini en aza indirmeyi hedefliyor. 

Tire Süt Kooperatifi de bu kapsamda, 

santralde üretilen elektrik enerjisinin 

payına düşen kısmı ile Et İşleme Tesisi 

ile 60 adet Süt Soğutma Merkezi’nin 

elektrik tüketimini mahsuplaşma yön-

temiyle karşılıyor. 

Tarım kooperatiflerinden 

çevreci enerji hamlesi

İzmir’in yedi tarımsal kalkınma koo-

peratifi bir araya gelerek, üretimde 

kullandıkları elektrik tüketimini en aza 

indirmek amacıyla 1000 kW'lık Güneş 

Enerji Santralleri oluşturmak için TAR-

YEK’i kurdu. Tire Süt Kooperatifi Yöne-

tim Kurulu Başkanı Mahmut Eskiyörük, 

S.S Bademli Kooperatifi Yönetim Kuru-

lu Başkanı Selçuk Bilgi, S.S Bademler 

Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Sever, S.S İğdeli Kooperati-

fi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 

Top, S.S Karaburun Köyü Tarım Ko-

operatifi Hüseyin Atçıl, S.S Demircili 

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı 

Hüseyin Coşkun, S.S Kınık ilçesi Ta-

rımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı 

Mehmet Güler'in katıldığı toplantıda 

Kooperatifi’ne de öncülük ediyor. 
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TARYEK'in kuruluşu gerçekleştirildi. 

Mahsuplaşma yöntemi 

Türkiye'de tarım alanında ilk olarak 

gösterilen şirketle, aynı abone grubun-

da yer alan ve elektrik öz tüketimleri 

yüksek olan tarımsal kalkınma koope-

ratifleri büyük oranda tasarruf sağla-

yacak. TARYEK'in kuruluşuna öncülük 

eden ve kurucu ortak olan Tire Süt 

Kooperatifi, söz konusu santralde üre-

tilen elektrik enerjisinin payına düşen 

kısmı ile et işleme tesisi ve 60 adet süt 

soğutma merkezinin elektrik tüketim-

lerini mahsuplaşma yöntemiyle karşı-

layacak. Tire Süt Kooperatifi Yönetim 

Kurulu Başkanı Mahmut Eskiyörük, 

yenilenebilir enerji konusunda duyarlı 

olduklarını, bu konuda attıkları adımla-

rı geliştirmek istediklerini söyledi. Tire 

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 

Süt İşleme Tesisi’nin çatısına "Gücü-

müz Kooperatif, Enerjimiz Güneş" ya-

zarak yenilenebilir enerjiye verdikleri 

değeri vurgulamak istediklerini dile 

getiren Eskiyörük, “2016 yılında İzmir 

Kalkınma Ajansı’ndan (İZKA) yüzde 75 

hibe desteği alarak kurulu gücü 200 

kW olan Güneş Enerji Santrali (GES) 

kurduk. Kurulan santralin yıllık elektrik 

üretimi ile tesisin yaklaşık yüzde 40 

elektriğini karşılıyoruz. Proje kapsa-

mında yenilenebilir enerji kaynakları 

kullanılarak üretilen elektrik ile tesisi-

mizde enerji tasarrufu sağladık, aynı 

oranda fosil yakıt kullanımı ile doğaya 

karbon salınımını azalttık. Şimdi diğer 

tarımsal kalkınma kooperatifleriyle bir 

araya gelerek yenilenebilir enerji ala-

nında attığımız adımlarla ülkemize ör-

nek olacağımıza inanıyoruz" dedi.

Proje İZKA’nın yüzde 75 hibe 

desteğiyle gerçekleştirildi

“Gücümüz Kooperatif, Enerjimiz Gü-

neş” projesi çerçevesinde süt işleme 

tesisinin çatısına güneş panelleri kuran 

Tire Süt Kooperatifi, elde edilen enerji 

ile toplanan sütü soğutmaya başladı. 

Kooperatif Başkanı Mahmut Eskiyörük 

tarafından, santral ve tesis çatısına ku-

rulan panellerle 200 KWp enerji üreti-

mine başlanıldığı, kooperatifin önemli 

maliyetlerinden birisi olan sütü soğut-

mak için harcanan enerji giderlerinin 

İZKA’nın bu konuda hibe programı 

projesi ile hayata geçirilmesi ile güneş 

enerjisinden elde edilen elektrik ile 

sağlandığı belirtildi. 

Saygın bir marka

Tire Süt’ün ortaklarına verdiği hizmet 

bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Tire 

Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma 

Kooperatifi büyük bölümü küçük aile 

işletmesinden oluşan ortaklarının üre-

tim maliyetlerinin düşürülmesi, ürün 

kalitesinin yükseltilmesi ve pazarlama 

faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla 

1967 yılında kuruldu. Bugün 2 bin 100 

ortağı bulunan kooperatif, tarımda en 

doğru kalkınma modeli olarak görülü-

yor. Küçük aile işletmelerinin yok edi-

lerek yeni büyükler yaratılması yerine 

onların birleştirilerek gelişimlerini sağ-

lamayı misyon edindiklerini söyleyen 

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Eski-

yörük, kooperatif öz varlığını 359 bin 

TL’den 61 milyon TL’ye yükselttiklerini 

ifade etti. Yöredeki küçük aile işletme-

leri kooperatifle birlikte gelişerek güç-

lerine artırdıklarını söyleyen Eskiyörük, 

bugün Tire Süt’ün bir kooperatif olma-

nın ötesine taşınarak, endüstrileşen ve 

Tarım Bakanlığı’ndan Güvenilir Gıda 

Üretimi Ödülü alan saygın bir markaya 

dönüştüğünü belirtti. 

Süt Kuzusu Projesi

Süt Kuzusu Projesi'nde elektrikli araç 

kullanımı çalışmaları sürerken koope-

ratif adeta parayı ortadan kaldırarak 

ortaklarının ev ihtiyaçlarına da kendi 

marketlerinden indirimli temin etme-

lerine olanak sağlıyor. Her ayın biti-

minde market ya da diğer hizmetlerin 

mahsuplaşmaları yapılıyor. Kalan ra-

kam üreticiye ödeniyor. Yani Tire Süt 

ortakları, temel gıda maddelerinden 

tarlasında kullandığı mazota, gübreye, 

makine ve ekipmana doğrudan para 

ödemiyor. Ayrıca üniversitelerle işbir-

liğiyle eğitim çalışmaları yıl boyunca 

aralıksız sürdürülüyor. Tire Süt, İzmir 

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ülke-

nin en büyük sosyal sorumluluk çalış-

malarından birine de imza atarak Süt 

Kuzusu Projesi kapsamında sütleri, 1-5 

yaş arası 135 bin çocuğun bizzat evine 

teslim ediliyor.

 ,,
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iessmann eksiksiz ürün prog-

ramı tüm uygulama alanları ve 

enerji kaynakları için 1,5 ile 120 

bin kW arasında kapasitelerde verimli 

sistemlere sahip özel çözümler sun-

maktadır. Bunlar ayrıca 1,9 ile 150 kW 

arasında duvar tipi yoğuşmalı cihazları, 

1,9 ile 6 bin kW arasında yer tipi yoğuş-

malı sistemleri ve 1,0 ile 530 kWel ya da 

5,3 ile 660 kWth arasında kojeneras-

yon ünitelerini kapsamaktadır. Yenile-

nebilir enerji sistemleri, güneş enerjisi 

sistemlerini, 4 kW ile 50 MW arasında 

katı yakıtlı kazanları, 1,7 ile 2 bin kW ara-

sında ısı pompalarını ve fotovoltaik sis-

temlerini kapsar. Sıcaklık kontrollü me-

kanlar, yüksek performanslı soğutma 

hücreleri ve üniteleri, perakende gıda 

sektörü için soğuk hava çözümlerinde 

kapsamlı bir ürün yelpazesi ve ayrıca 

aksesuar ve hizmetlerle Viessmann 

Grubu, soğutma tekniği alanını da kap-

lamaktadır.

Viessmann ve sürdürülebilirlik

Uluslararası öncü ısı teknolojisi üre-

ticisi olarak Viessmann için sürdürü-

lebilirlik, günümüzde yaşanabilir alan 

gereksinimlerini yerine getirirken ge-

lecek nesillerin yaşamlarına zarar ver-

meden ekonomik, ekolojik ve sosyal 

sorumlulukların tüm şirketçe yerine 

getirilmesini sağlamaktır. Viessmann 

ısı tekniği sektöründe çevre dostu ve 

teknolojik standartların belirleyicisi bir 

oyuncudur, uzun yıllardan beri zarar-

lı madde emisyonu düşük ve yüksek 

enerji tasarrufu sağlayan sıvı ve gaz 

yakıtlı sistemler ile güneş enerjisi sis-

temleri, katı yakıtlı ısıtma sistemleri ve 

ısı pompaları gibi ürünler sunmaktadır. 

Viessmann tarafından geliştirilen çoğu 

ürün ısı tekniğinin kilometre taşları 

olarak kabul edilirler. Araştırma çalış-

malarımızın odak noktasını, ısı, buhar, 

elektrik ve soğuk hava üretimi için 

enerji tasarruflu sistemler geliştirmek 

oluşturmaktadır. Kendimizi geleceğin 

zor koşullarına ve müşterilerimizin 

gereksinimlerine odaklıyor ve en iyi 

teknoloji için standartları belirliyoruz. 

Sürdürülebilirlik anlayışımızın temelini 

çevrenin korunması, kaynak verimlili-

ği ve üretimin devamlılığı konularında 

entegre bir tasarım sunan "Efficiency 

Plus" projesi oluşturmaktadır. Sadece 

üretimdeki iş ve malzeme verimliliğini 

değil, üretici ve tüketici taraflarındaki 

enerji verimliliğini de yükseltmekteyiz. 

Sonuç olarak fosil enerjiden yüzde 40 

Viessmann Grubu 

üreticilerinden biri 

bulunan üretim 
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tasarruf ederek, CO2 salınımlarını 

üçte bir oranda azaltmaktayız. 

Viessmann Manisa

Viessmann Manisa Isı Teknolojileri 

kombi üretimine 2013 yılında baş-

lamıştır. 15 bin metrekaresi kapalı, 

toplamda 36 bin metrekare alan-

da üretimine devam eden tesisi-

mizde gaz yakıtlı duvar tipi kombi 

üretimi yapılmaktadır. Tesisimiz-

de kurulumundan üretimine her 

etapta Viessmann sürdürülebilirlik 

stratejisi uygulanmıştır. Bina Alman 

DGNB (Alman Sürdürülebilir İnşa-

atçılık Organizasyonu) ve Ameri-

kan LEED kriterleri kapsamında 

yeşil bina olarak tasarlanmış ve 

kurulmuştur. İklimlendirme, aydın-

latma, havalandırma, enerji yöne-

timi, proses soğutma ve yangın 

ihbar sistemleri merkezi entegre 

Bina Yönetim Sistemi tarafından 

kontrol edilmektedir. Tüm kapalı 

alanlar, çalışan konforunu azami 

oranda sağlayacak şekilde iklim-

lendirilmektedir. Üretim, depo ve 

ofis alanları yerden ısıtılmakta ve 

soğutulmaktadır. Proses atık ısısı 

geri kazanılmaktadır. Bu amaçla ısıl 

geri kazanımlı kompresörler, klima 

santralleri ve kullanım suyu oto-

masyon sistemleri kullanılmaktadır. 

Gri su arıtma tesisimizde, kullanım 

suyu tekrar sisteme kazandırılarak 

tasarruf sağlanmaktadır. Proses ve 

iklimlendirme amaçlı soğutma ve 

ısıtma ihtiyaçları, Viessmann Vito-

cal 300-G Pro Hava/Su  kaynak-

lı çift yönlü ve yüksek verimli ısı 

pompaları tarafından sağlanmak-

tadır. Kullanım suyunun ısıtılması 

için Viessmann Vitosol 200-T va-

kum borulu güneş kolektörleri kul-

lanılmaktadır. Yenilenebilir enerji 

kaynakları ve ısıl geri kazanım 

ile sağlanan kullanım sıcak suyu 

Viessmann Vitocell 140-E boyler-

lerde depolanarak enerjinin koru-

numu sağlanmaktadır. Kullanılan 

enerjinin çok büyük bir bölümü 

yenilenebilir enerji kaynakların-

dan sağlanmaktadır. Güneş ener-

jisinden elektrik üreten fotovoltaik 

sistem, güneş kollektörleri ve ısıl 

pompalar sistemin ana yapısını 

oluşturur. 

Fotovoltaik Sistem 

Çatıda, 3160 metrekare alana ku-

rulan fotovoltaik sistemimiz 2015 

yılı başında devreye alınmıştır. 492 

kWp kurulu gücündeki tesisimiz-

de 1892 adet Viessmann Vitovolt 

200 serisi PV modül kullanılmıştır. 

Sistemin yıllık enerji üretimi 800 

MWh olarak öngörülmüştür. 

Üretilen enerjinin fazlalığı sisteme 

basılarak, Elektrik Piyasasında Li-

sanssız Elektrik Üretimine İlişkin 

 ,,

Yönetmelik kapsamında satışı yapıl-

maktadır. Yönetmeliğe göre PV üretim 

ve tesis tüketim verileri çift yönlü sayaç 

ile ölçülerek günlük bazda net enerji 

durumu kaydedilmektedir. Faturalama 

bu kayıtlar esas alınarak yapılmaktadır.

Kuruluşundan bu yana PV sistem tara-

fından üretilen yaklaşık toplam üç GWh 

enerji ile 182 ton eşdeğer CO2 salınımı 

sağlanmıştır. Elektrik enerjisi öz tüketi-

mimiz ortalama yüzde 80 oranında PV 

enerjiden sağlanmaktadır.
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K
ongrede ev sahibi sıfatıyla ko-

nuşan TÜREB Başkanı Mustafa 

Serdar Ataseven bugüne ka-

dar yapılan kongre, çalıştay ve sektör 

toplantılarından rüzgar sektörü adına 

çıkan faydaları anlatarak, bundan son-

raki süreçte sektörün beklentilerini dile 

getirdi. Kongre salonunda oluşturulan, 

üzerinde rüzgar santrallerinin isimleri-

nin olduğu türbin kanadı panosuna dik-

kat çeken Ataseven, “Güçlerimizi rüz-

garda birleştirirsek, güçlü Türkiye için 

yerli enerjimizi daha ileriye taşıyabiliriz” 

dedi. 2023 yılına kadar toplam elektrik 

enerjisi üretiminde yerli kaynak ora-

nını üçte iki mertebesine yükseltmeyi 

hedeflediklerinin altını çizen Enerji ve 

Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ab-

dullah Tancan, “YEKA'da ortaya çıkan 

fiyatlar ve artan rekabet bu hedefimizin 

ne kadar ulaşılabilir olduğunu göster-

miştir” dedi. Yatırımların artması adına 

birçok adım atıldığını, sürdürülebilir ve 

öngörülebilir piyasa adına yatırımcıla-

ra yerli katkı sağladıklarını ifade eden 

Tancan, “Özellikle teknolojinin gelişti-

rilmesine yönelik katkıları önemsiyo-

ruz. Ülkemizin elektrikte kurulu toplam 

gücü 88 bin MW'a ulaştı. Yenilenebilir 

enerji kaynaklarının payı giderek artı-

yor. Kurulu gücün yüzde 32'si hidroe-

lektrik, 26.4'ü doğalgaz, 21.4'ü kömür, 

7.7'si rüzgar, 5.4'ü güneş, 1,3'ü jeotermal 

ve 5.8'i diğer kaynaklardan oluşuyor. 

Enerjide yerlileşme ve millileşme temel 

felsefemiz. Kurulu gücümüzün yüzde 

50'si yerli kaynaklarımızdan elde edil-

di. Yüzde 34'ü yenilenebilir enerjiden 

sağlandı. Kaynak çeşitliliğin artırılması 

ve dengeli portföy önem arz ediyor. 

Kalifiye insan kapasitesinin artırılması-

nı ve ülkemizi bölgesel merkez haline 

getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. 

“Daha çok yerli, daha çok yeni-

lenebilir istiyoruz”

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde 

kongre başkanlığını üstlenen, TBMM 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 

Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başka-

nı Mustafa Elitaş, yerli ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarımızdan daha fazla 

üretim yapmayı hedeflediklerini, daha 

çok yerli, daha çok yenilenebilir ener-

ji istediklerini söyledi. Çevreci ve sür-

dürülebilir bir anlayışla ilerlediklerini 

ifade eden Elitaş, birkaç yıl içinde do-

kuz milyara ulaşması beklenen dünya 

nüfusunun, hızlı artan tüketimine yanıt 

olarak yenilenebilir enerjinin yükseldi-

ğine vurgu yaptı. Ülkemizde 2005'ten 

sonra rüzgar enerjisinin hızlandığını ve 

yatırım ortamının uygun hale geldiğini 

belirten Elitaş, “Türbini oluşturan parça-

ların yüzde 50’si ülkemizde üretilmek-

tedir. 29 adedi inşa halinde, 171 adedi 

ise işletmede olan rüzgar santrallerinin 

kurulu gücü yedi bin MW'ı aştı. Rüzga-

rın toplam elektrik üretimi içindeki payı 

yüzde sekize yükseldi. Türkiye rüzgar 

enerjisi potansiyeli 48 GW. Bu potansi-

yele karşılık gelen yüzölçümü ise yüz-

de 130'a denk geliyor. Bu kapasiteye 

baktığımızda toplam enerji yatırımının 

yarısını şu anda rüzgardan karşılamak 

mümkün. Jeopolitik konumumuzun 

farkında olarak hareket ediyoruz. 2017 

yılında 766 MW'lık santrali işletmeye 

alarak, Avrupa'da dördüncü, dünyada 

sekizinci sırada yer aldık. Kaynakların 

geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi hede-

finde rüzgar çalışmaları devam ediyor. 

Denizden gelen gücü en iyi şekilde 

değerlendirdiğimiz takdirde hedefimiz 

uzak görünmüyor” dedi.
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017 yılında, dünya rüzgar ener-

jisi pazarında toplam kompozit 

kullanımı 1.371.9 milyon liraya 

(623,6 kiloton) ulaşmıştır. Rüzgar ener-

jisinde kompozit tüketimi, 1998’den bu 

yana yaklaşık 20 kat artışla, kompozit 

sanayisinde en hızlı büyüyen segment 

olmuştur. 

Dünya Rüzgar Enerjisi Sanayisinde 

Kompozitler: 2017 (Toplam Sanayi Bü-

yüklüğü: 11.09 milyon kg)

Rüzgar Enerjisi     %5    1.372

Diğer Uygulamalar   %95    23.055

Kompozitler, rüzgar türbinleri, kuleler 

ve şanzıman kapakları için rotor kanat-

ları tercih edilen malzemelerdir. E-cam 

/ polyester ile E-cam / epoksi, bıçak 

üretiminde en çok kullanılan malzeme-

lerdir. Ancak daha büyük bıçak boyut-

ları için karbon fiber kullanımı giderek 

artmaktadır. Genel amaçlı polyester ve 

epoksi, rüzgar enerjisi pazarında yay-

gın olarak kullanılan reçinelerdir. Rotor 

kanatları imalatında kompozit malzeme 

kullanımında ana faktörler şunlardır:

1. Kompozit malzemeler, çelik ve alü-

minyum gibi metallere kıyasla, daha 

hafif bir yapıya sahiptir. 

2. Kompozitler, inşaatta, metallere kı-

yasla, kullanım kolaylığı sağlar. Bugün 

ortalama kanatlar 30 metre ila 45 metre 

uzunluğunda olup (yaklaşık 99 feet-148 

feet) ve karmaşık şekillere sahiptir. (ka-

nat şeklinde enine kesit) Bu tür büyük 

ve karmaşık şekiller yalnızca kompozit 

malzemelerle kolay ve uygun maliyetli 

hale getirilebilir. 

3. Kompozit malzemeler, metallerden 

daha gelişmiş bir yorulma mukavemeti 

sağlar. 

4. Kompozit malzemeler, dişli, şaft, kule 

ve kaporta gibi mekanik bileşenlerde 

azaltılmış baskı uygularlar, çünkü bu 

malzemeler hafiftir ve bu sayede me-

kanik bileşenler üzerinde daha az aşın-

ma ve yıpranma yaparlar. 

Kompoiz teknolojisi ve rüzgar 
türbin kanadı üretimi
1. AERO Rüzgar Endüstrisi A.Ş

Enercon 1984 yılında Dr. Aloys Wob-

ben tarafından Aurich, Almanya’da 

kurulmuştur. Enercon GmbH’a ait Al-

manya, Brezilya, Portekiz, İsveç, Kana-

da ve Türkiye’de üretim tesisleri ayrıca 

dünyanın birçok ülkesinde satış, servis 

ve teknik ofisleri bulunmaktadır. Aero 

Rüzgar Endüstrisi A.Ş ise 2001 yılında 

Ege Serbest Bölgesi’nde kurulmuştur.

Aero Rüzgar Endüstrisi A.Ş Türkiye’de-

ki ilk rüzgar türbin kanadı üreten şir-

kettir. Şirket bünyesinde 400’den fazla 

personel çalışmaktadır. İzmir Ege Ser-

best Bölgesi’ndeki üretim tesisinde 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kulla-

nılmaktadır. 

Aero Rüzgar Endüstrisi A.Ş’de haliha-

zırda 800-2300 kW aralığında rüzgar 

türbin kanatlarının üretimine devam 

edilmektedir. Üretim tekniği olarak va-

kum infüzyon yöntemi kullanılmakta 

olup cam elyafı ve epoksi reçine esaslı 

bir üretim yapılmaktadır. 

2. Türkiye rüzgar enerjisi 
pazarına genel bakış
Türkiye sahip olduğu rüzgar enerjisi 

potansiyeli ile karasal (onshore) rüzgar 

enerjisi potansiyeli açısından Avru-
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pa’da İspanya’nın ardından ikinci sıra-

ya sahiptir. Türkiye’nin rüzgar enerjisi 

potansiyeli 48 bin MW ölçeğindedir. 

Söz konusu bu potansiyelin 30 bin 

MW’ı karasal ve 18 bin MW’ı deniz üstü 

(offshore) olarak sınıflandırılmaktadır. 

Türkiye’de 2005 yılı itibariyle 20.1 MW 

olan kurulu rüzgar gücü, 217 yıl sonu iti-

bariyle 6.872 MW’a ulaşmıştır. Türkiye 

rüzgar enerji sektörünün yeni santral 

kurulumlarında son üç yıllık performan-

sı incelendiğinde yıllık ortalama bin 

MW düzeyinde kurulum yapmış oldu-

ğu görülmektedir. Türkiye rüzgar ener-

ji sektörü yeni kurulan rüzgar santrali 

kategorisinde 2016 ve 2017 yıllarında 

göstermiş olduğu performans ile Küre-

sel Rüzgar Enerjisi Birliği (GWEC) yıllık 

değerlendirme raporlarında dünyada 

ilk 10 ülke arasında gösterilmiştir. 

Türkiye, kamusal olarak stratejik rüzgar 

enerjisi hedefini 20 bin MW olarak be-

lirlemiş durumdadır. Bu hedefe ulaşma 

yolunda 2 bin 696 MW verilmiş rüzgar 

enerjisi lisansı, bin MW gerçekleştiril-

miş YEKA proje ihalesi bulunmaktadır. 

Ayrıca yakın zamanda gerçekleştirile-

cek olan bin MW deniz üstü ve bin MW 

karasal bölgeler için gerçekleştirilecek 

olan iki tane YEKA proje ihalesi bulun-

maktadır. 

TPI Kompozit ile sektöre bakış
Yenilenebilir enerji ve rüzgar enerjisi 

yükselişte olan bir sektör. Sektör ge-

nişliği ve büyümeye devam eden iv-

mesiyle dikkatleri çekmektedir. 

Dünya çapında yeni oluşan pazarlar, 

olgunlaşan pazara göre daha hızlı bü-

yümektedir. Rüzgar türbini kanatları bu 

yeni oluşan büyümedeki pazara ulaşa-

bilmek, maliyetleri ve sermayeyi verimli 

şekilde yönetmek için dış kaynaklar ile 

tedarik edilmektedir. 1968 yılında Scot-

tsdale, Arizona’da kurulan TPI Kompo-

zit günümüzde hızlı büyüyen rüzgar 

enerjisi pazarına türbin kanadı üreten 

global çaptaki tek bağımsız üretici ola-

rak pazarda yer almaktadır. 

TPI kompozit, dokuz kanat, üç kalıp 

fabrikası ve Ar-Ge merkezleriyle Ame-

rika, Meksika, Çin ve Türkiye’den Ves-

tas, GE, Siemens/Gamesa, Nordex/

Acciona, Senvion ve ENERCON gibi 

sektörün lider orijinal malzeme üretici-

lerine kanat tedarik etmektedir. 

İzmir Rüzgarı
1984: Yaşar Holding Altın Yunus Re-

sort & Thermal Hotel Çeşme’de Tür-

kiye’deki ilk Rüzgar Türbinini İzmir’de 

kurdu.

1996: Demirer Holding Türkiye’deki ilk 

Rüzgar Ölçüm Direğini İzmir’de dikti.

1998: 1. Alize Çeşme RES 3*500 

kW=1,5 MW

2. ARES 12*600 kW=7,2 MW olmak 

üzere Türkiye’nin ilk Rüzgar Enerji 

Santralleri İzmir’de kuruldu.

2001: Enercon Ege Serbest Bölgesi’n-

de Türkiye’nin ilk Kanat Üretim Fabri-

kasını İzmir’de kurdu.

2005: Türkiye’de Yenilenebilir Enerji 

ile ilgili ilk Kanun yayınlandı.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elekt-

rik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 

İlişkin Kanun

Kanun Sayısı: 5346

Kanun Tarihi: 10.5.2005

Yayımlandığı Resmi Gazete: 18.5.2005 

tarih ve 25819 sayılı 

2009: WEC Kule İzmir’de Beton Kule 

üretimini başlattı.

2010: Ege Kule Aliağa Organize Sa-

nayi Bölgesi’nde Türkiye’nin ilk Çelik 

Kule üretimine İzmir’de başladı.

Yenilenebilir enerjiyle ilgili yürürlükteki 

kanun (6094. Kanun) yayınlandı.

Nordex Atatürk Organize Sanayi Böl-

gesi’nde Servis, Bakım ve Onarım Mer-

kezini kurdu.

2012: İzmir Kalkınma Ajansı İzmir’de 

25 Milyon TL bütçeli Yenilenebilir 

Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Des-

tek Programı’nı ilan etti.

TPI Composites İzmir’de Kanat Üreti-

mine başladı.

2023 rüzgar enerjisi kurulu güç hedefi 

10 bin MW olarak belirlendi.

2013: Ateş Wind Power İzmir’de Çelik 

Rüzgar Türbini Kulesi üretimine başla-

dı. Tibet Makina, İZKA desteğiyle rüz-

gar türbini kulesi üretimine başladı. 

Mira İzmir’de Yüksekte Çalışma Eğitim 

Merkezi kurdu.

Tibet Makine İZKA desteğiyle Rüzgar 

Türbini Parçaları üretimine başladı.

2015: Invest in İzmir İZKA Yatırım Des-

tek Ofisi yenilenebilir enerjiyi Öncelikli 

Sektör olarak seçti.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Rüzgar Enerjisi Ekipmanları Üretimini 

teşvik sisteminde Öncelikle Yatırımlar 

arasına aldı.

Dirinler Dişli Kutusu ve Aktarma Parça-

ları üretimine İzmir’de başladı.

2016: TPI Composites İzmir’de İkinci 

Fabrikasını kurdu.

ENSİA Türkiye’nin ilk Kümelenme 

Amaçlı Yenilenebilir Enerji Derneği’ni 

İzmir’de kurdu.

İzmir Türkiye’de 1.000 MW RES kurulu 

gücü ile Lider Şehir oldu. 

2017: LM Wind Power İzmir’de Kanat 

Üretimine başladı.

İzmir Kalkınma Ajansı’nın 3 milyon Euro 

bütçeli Best For Energy AB projesi ba-

şarılı oldu.

2018: Site Selection Magazine İzmir 

Doğu Avrupa ve Orta Asya’nın enerji 

sektöründe En Rekabetçi 3. Şehri se-

çildi.

Siemens-Gamesa Aliağa Organize Sa-

nayi Bölgesi’nde Türkiye’nin ilk Rüzgar 

Türbini Fabrikasını İzmir’de kurdu.

Ateş Wind Power İzmir’in ilk Rüzgar 

Türbini Jenaratörü fabrikasını kurdu.

Türkiye’de rüzgar enerjisinden üretilen 

elektriğin yüzde 20’sini İzmir üretiyor.

İzmir’de sanayi sektöründe çalışan her 

120 kişiden biri rüzgar enerjisi sektö-

ründe çalışıyor.

Rüzgar türbininin tüm ana bileşenleri 

artık İzmir’de üretilebiliyor.

İzmir Türkiye’nin rüzgar enerjisi ve 

ekipmanlarının üretim ve dağıtım üssü 

oldu.

İzmir rüzgar enerjisi ekosistemine her 

geçen gün yeni aktörler katılıyor.

İzmir’de yerinizi alın, İzmir Rüzgarı’nı 

yakalayın!
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70 milyon Euroluk yatırım bu yıl 

tamamlanacak

İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, 

İzmir'e kurulan yüzlerce rüzgar türbi-

ninin toplam kurulu gücünün bin 300 

megavatı geçtiğini belirterek, kente bu 

alanda yapılan yatırımın 2 milyar dolar 

seviyesine ulaştığını söyledi. Öte yan-

dan, Siemens Gamesa'nın, Aliağa'da 

kuracağı 70 milyon Euroluk rüzgar tür-

bini fabrikasının da bu yıl sonlarında 

tamamlanması öngörülüyor.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel 

Sekreteri Mehmet Yavuz, kentin Türki-

ye'deki rüzgar enerjisi üretiminin yak-

laşık yüzde 20'sini tek başına gerçek-

leştirdiğini belirterek, "İzmir'e kurulan 

yüzlerce rüzgar türbininin toplam ku-

rulu gücü bin 300 megavatı geçerken, 

kente yapılan rüzgar yatırımı iki milyar 

dolar seviyesine ulaştı" dedi. Yavuz, 

İzmir'de rüzgar enerjisi ekipmanları 

sektöründe direkt istihdam edilen kişi 

sayısının dört bini geçtiğini söyledi. İz-

mir'de sanayi sektöründe çalışan her 

120 kişiden Tinin rüzgar enerjisi ekip-

manları üretiminde istihdam edildiği-

ni anlatan Yavuz, “Türkiye'de rüzgar 

enerjisi ekipmanları üretimi, ülkenin 

ikinci büyük ticaret merkezi olan İz-

mir'de yoğunlaşmış durumda. Geliş-

miş üretim olanakları, lojistik altyapısı, 

nitelikli işgücü ile İzmir, rüzgar enerji 

alanında uluslararası değer zincirleri-

ne entegre olmuş bir merkez üssüne 

dönüştü" diye konuştu. Kentte yatırım 

yapan firmaların limanlar sayesinde 

ihracatlarını da rahatlıkla gerçekleşti-

rebildiklerini dile getiren Yavuz, "1998 

yılında Türkiye'de kurulan ilk rüzgar 

enerjisi santraline de ev sahipliği ya-

pan İzmir, Enercon, Siemens - Game-

sa, LM Wind Power, TPI Composites 

gibi dünya çapında faaliyet gösteren 

firmalar tarafından üretim merkezi ola-

rak belirlendi. Ayrıca Ateş Çelik, Ege 

Kule, Dirinler Makina, Norm Cıvata ve 

Tibet Makina gibi çok sayıda yerel fir-

malardan oluşan güçlü bir tedarik zin-

ciri, İzmir'de oluşmuş durumda" dedi. 

Dünyanın En Rekabetçi Şehir-

leri Raporu'nda İzmir

Türkiye'nin yedi bin megavatı aşan 

rüzgar enerjisi kurulu gücünü, 2023 

yılında kadar 20 bin megavata çıkar-

mayı hedeflediğine işaret eden Yavuz, 

“Bu hedefe yönelik uygulanan politi-

kalarla Türkiye'de hem rüzgar enerjisi 

santrali hem de rüzgar enerjisi ekip-

manı üretimi yatırımlarının 2019 yılın-

da da sayısının artmasını bekliyoruz. 

Bu kapsamda 2019 yılında da teda-

rik zincirine girmek isteyen Almanya, 

Danimarka ve İspanya merkezli ya-

bancı yatırımlar yolda. Bu yatırımların 

Türkiye'nin rüzgar enerjisi ekipman-

ları üretim üssü haline gelen İzmir ve 

çevresine yapılmasını öngörüyoruz. 

İzmir, Türkiye'deki rüzgar enerjisinin 

başkenti konumuyla bu alandaki üre-

timin yaklaşık yüzde 20'sini tek başına 

gerçekleştiriyor. İzmir'e kurulan yüz-

lerce rüzgar türbininin toplam kurulu 

gücü bin 300 megavatı geçerken, 

rüzgar enerjisi sektöründe kente yapı-

lan toplam yatırım iki milyar dolar se-

viyesine ulaştı. Ayrıca İzmir, doğrudan 

yabancı yatırımlar konusunda saygın 

bir yayın olan Site Selection tarafın-

dan hazırlanan Dünyanın En Re-

kabetçi Şehirleri Raporu'nda da 

enerjide Doğu Avrupa ve Orta 

Asya'nın en rekabetçi kentle-

rinden biri olarak ilan edildi" 

diye konuştu. İZKA'nın temiz 

enerji alanında ilan ettiği 

mali destek programları 

ve sektörel kümelen-

me çalışmalarıyla sek-

törü desteklediğini 

viyesine ulaştı. Ayrıca İzmir, doğrudan 

yabancı yatırımlar konusunda saygın 

bir yayın olan Site Selection tarafın-

dan hazırlanan Dünyanın En Re-

kabetçi Şehirleri Raporu'nda da

enerjide Doğu Avrupa ve Orta

Asya'nın en rekabetçi kentle-

rinden biri olarak ilan edildi" 

diye konuştu. İZKA'nın temiz 

enerji alanında ilan ettiği

mali destek programları

ve sektörel kümelen-

me çalışmalarıyla sek-

törü desteklediğini

kaydeden Yavuz, “Yerel firmalarımızın 

bu üretim sürecine dahil olmaları için 

elimizden geleni yapıyoruz" dedi. 

Aliağa’ya türbin fabrikası

İZKA bünyesindeki Yatırım Destek 

Ofisi "Invest in İzmir" aracılığıyla söz 

konusu yatırımların artması ve kente 

çekilmesi için yatırımcılara ücretsiz 

danışmanlık hizmeti sunuluyor. Rüzgar 

enerjisi için Yenilenebilir Enerji Kay-

nak Alanları (YEKA) ihalesi geçen yıl 

ağustos ayında yapılmış, 

Kalyon-Siemens-Tür-

kerler konsorsiyu-

mu kilovatsaat 

başına 3,48 

dolar/cent ile 

en iyi tekli-

fin sahibi ol-

muştu. Rüzgar 

YEKA kapsa-

mında kurulacak 

santralde kullanıla-

cak ekipmanlarda yüzde 

65 yerlilik oranı hedeflenmiş ve fabri-

ka kurulumu ve işletilmesinde yüzde 

90 yerli, Ar-Ge'de de yüzde 80 yerli 

istihdam şartı getirilmişti. İhalenin ar-

dından şubat ayında Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı ile rüzgar YEKA 

kullanım hakkı sözleşmesi imzalayan 

konsorsiyumun böylece 15 yıllık alım 

garanti süresi başlamıştı. Geçen yıl ise 

söz konusu ihaleyi kazanan kon-

sorsiyumda yer alan Siemens 
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Gamesa'nın, 70 milyon avroluk rüzgar 

türbini fabrikasını İzmir'in Aliağa ilçe-

sine kuracağı duyurulmuştu. Yaklaşık 

150 kişinin istihdam edileceği Aliağa 

Organize Sanayi Bölgesinde planlanan 

söz konusu fabrikanın bu yıl sonlarında 

tamamlanması öngörülüyor. 

Türkiye'nin “offshore” rüzgar 

potansiyeli ilk kez İzmir'de 

ölçülecek

İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekrete-

ri Dr. Mehmet Yavuz, "Offshore (deniz 

üstü) rüzgar enerjisinde İzmir'in sahip 

olduğu potansiyeli ortaya koymak üze-

re bir çalışmayı hayata geçirmek istiyo-

ruz" dedi.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sek-

reteri Dr. Mehmet Yavuz, yenilenebilir 

enerjiye yönelik çalışmalarını kararlılık-

la sürdüreceklerini belirterek, "Offsho-

re rüzgar enerjisinde İzmir'in sahip ol-

duğu potansiyeli ortaya koymak üzere 

bir üniversiteyle iş birliği içinde ve Tür-

kiye'de ilk olacak şekilde bir çalışmayı 

hayata geçirmek istiyoruz" dedi. Yavuz, 

Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve 

Konferansı tarafından Ege Bölgesi Sa-

nayi Odası (EBSO) ve İZKA iş birliğiy-

le düzenlenen Enerji Sohbetleri'nin ilk 

toplantısında yaptığı konuşmada, İz-

mir'in küresel firmaların varlığı ve pazar 

büyüklüğü anlamında yatırımcıların göz 

önünde bulundurduğu, sektörde öncü 

bir şehir olduğunu söyledi. Türkiye 

ekonomisinin enerji talebinin yenilene-

bilir enerji ve sürdürülebilir kaynaklarla 

karşılanmasının öncelikleri olduğunu 

dile getiren Yavuz, özellikle İzmir'e ya-

bancı yatırımcı çekmek için çalıştıklarını 

ifade etti. Yavuz, yatırımcılar bölgeye 

çekilerek ekipman üretimi konusunda 

İzmir'in bir üs haline gelmesi için uğ-

raştıklarını, kentin sektörel bilgi birikimi 

edinebilmesi için de çaba harcadıkları-

nı bildirdi. 2019'da bu anlamda önemli 

çalışmaları olacağını söyleyen Yavuz, 

“Özellikle, offshore rüzgar enerjisinde 

İzmir'in sahip olduğu potansiyeli ortaya 

koymak üzere bir üniversiteyle iş birliği 

içinde ve Türkiye'de ilk olacak şekilde 

bir çalışmayı hayata geçirmek istiyoruz. 

Bu potansiyeli bilimsel bir çalışmayla 

veriye dayalı olarak ortaya koyabilir-

sek, İzmir'de offshore rüzgar enerjisin-

de hem kamunun kullanabileceği hem 

de yatırımcıların yararlanabileceği bir 

çalışma yapmayı planlıyoruz. Yenile-

nebilir enerji alanındaki çalışmalarımızı 

aynı etki ve kararlılıkla devam ettirece-

ğimizi belirtmek isterim" dedi. 

“İzmir, rüzgar enerjisinin 

başkenti”

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) 

Başkanı Mustafa Serdar Ataseven de 

sektörün kapasite artış talepleriyle ilgili 

iki yıldır beklediği kanun taslağı çalış-

masının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 

sunulduğunu ve bu yılın ilk çeyreği için-

de kanun olarak yayınlanmasını bek-

lediklerini dile getirdi. Türkiye ekono-

misinin çok dinamik olduğuna dikkati 

çeken Ataseven, “Ülke olarak yapma-

mız gereken yenilenebilir enerjiye hem 

ülkemiz hem de geleceğimiz için des-

tek vermek. Türkiye'nin rüzgar enerjisi 

potansiyeli Avrupa ile kıyaslandığında 

yüzde 25-30 daha fazla. Türkiye'deki 

kurulu gücün yaklaşık yüzde 20'sinden 

fazlası İzmir'de. Rüzgar enerjisindeki 

kurulu gücün yüzde 60'ından fazlası 

İzmir ve çevresinde. Bu anlamda İzmir, 

rüzgar enerjisinin başkenti ama rüzgar 

enerjisi sanayisinin de başkenti. Türki-

ye'de rüzgar sanayisinde faaliyet gös-

teren şirketlerimiz var. Bunların birçoğu 

ve kanat üreticilerinin tamamı İzmir'de. 

İzmir, sadece sanayi ve yatırım anla-

mında değil hizmet sektörü anlamında 

da rüzgar enerjisinin başkenti" diye ko-

nuştu. 

“Küçük ölçekli güneş projelerinde 

finansmana erişim kolaylaşıyor”

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Başkanı 

Cem Özkök, 2018'de küresel olarak 

100 bin megavatlık güneş enerjisi ka-

pasitesinin devreye alındığını ve bu ka-

pasitenin yarısının Çin'de kurulduğunu 

ifade etti. Türkiye'nin geçen yıl güneş 

enerjisindeki kurulu gücünün beş bin 

megavat seviyesine geldiğini belirten 

Özkök, “Bu kapasite önümüzdeki gün-

lerde daha da artacak” dedi.
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D
ergimizin bu sayısında kurulduğu 
1998 yılından bu yana Türkiye’de 
ilklere imza atmasıyla tanınmış 

Genba Teknik Servis Ltd. Şirketi Genel 
Müdürü Cengiz Oğuzer sorularımızı ya-
nıtladı.

Genba’nın Çeşme ARES sahasında yap-
mış olduğu Türkiye’nin ilk rüzgâr türbini 
bugün halen aktif olarak enerji üretimi-
ne devam etmektedir. Türkiye’de rüzgar 
türbinlerinin sayının artması sonucu sek-
tördeki bakım ve onarım hizmetleri açı-

ğını da yine Genba 
doldurmayı bilmiştir. 
Solar sistemlerde 
de yine Genba, yurt 
dışından edindiği 
know-how ile bir-
çok anahtar teslim 
projede ilklerden 
olmuştur. Tamamı 
sertifikalı mühendis 
ve teknisyenler-
den oluşan kadro-
su, dünyada kabul 
görmüş markaların 
teknik ekipman ve 
avandalıkları ile ge-
niş 4x4 araç filosu 

bu amaca hizmet eden yatırımlardır. Gen-
ba teknik servis bugünlerde yine bir ilke 
imza atmaya hazırlanıyor. Henüz ocak ayı 
başında taşındığımız 3 bin 500 metrekare 
kapalı alana sahip kendi işyerimizde bu 
kez Kanat Tamiri Eğitim Merkezi projesi 
üzerinde harıl harıl çalışmaktayız. Dani-
marka kökenli ve dünyanın her nokta-
sında bu eğitimleri vermekte olan Global 
Blade Service şirketi ile güçlerini birleşti-
ren Genba, Balıkesir’de kurulmakta olan 
Genba Blade Service ile bu eğitim mer-
kezinde sadece yerli teknisyenlere bu 
eğitimleri vermekle kalmayıp yurt dışında 
müşterilerin talebi üzerine yerinde de bu 
eğitimleri vermeyi ve sertifikalamayı he-
deflemektedir.

Kanat onarımı ve bunun eğitimi sorusu 
akla geldiğinde elbette maliyetler yanıtı 
ilk sırayı almaktadır. Dünyada hızla artan 
türbin sayıları ve yatırımlar aynı zamanda 
yüksek bir dokümantasyon talebi de ya-
ratmaktadır. Rotorların gerçek durumlarını 
gözlemeye duyulan ihtiyacın artması, üre-
tim kaybını minimize edecek planlı dene-
tim ve ön etkin bakımlar, müşterilerin yük-
lenicilerinden beklentisi olan kalifiye ve 
iyi belgelenmiş onarım çözümleri, müşteri 
memnuniyeti ve genel olarak kötü izlenim 
yaratacak kamu imajından sakınarak firma 
itibarını ön plana çıkarmak gibi nedenler 
bu maliyetlerin en başında sayılabilir.

-

Evet, Genba Blade Service standartları 
kapsamında genel denetim, kanat onarı-
mı ve dokümantasyon standardını, çalış-
ma talimatlarını temin ediyor ve üç sevi-
yede bu eğitimleri sertifikalıyoruz.
L1 Sertifikasyonu- Kanat Denetimi, L2 
Sertifikasyonu- Temel Kanat Onarımı, 
L3 Sertifikasyonu- Yapısal Kanat Onarı-
mı olarak ayrı ayrı eğitimler olup, teorik 
eğitimin yanı sıra tam donanımlı eğitim 
atölyemizde uygulamalı olarak verilmek-
te ve sonunda başarılı olan adaylar ser-
tifikaya hak kazanmaktadır. Bu adayların 
yine web sitemizde aldıkları eğitimler, 
sertifika kopyaları ve iletişim detayları da 
bulunmakta olup, bu konularda yetkin ve 
sertifikalı personel arayan firmalara sağ-
lanmaktadır.

İyi donanım sahibi kanat teknisyenleri 
her durumda profesyonelce davranma-
ya hazırlanmış olacaktır. Ayrıca kanatların 
denetlenmesi, kanat durumunun belge-
lenmesi, kusurlu kanatların montaj öncesi 
belirlenmesi ve de en önemlisi kanatların 
havada onarımı yerine yerde onarımı bu 
eğitimlerin çıktılarını oluşturmaktadır. Kali-
fiye bir teknisyen genel olarak, kozmetik 

kusurları, laminasyon kusurlarını ve yapısal 
hasarları onarmakla kalmayıp tüm bu ona-
rımları da dokümante edebilmektedir. Te-
orik eğitimlerimiz genel olarak sağlık-iş ve 
işçi güvenliği, kanat yapısı, malzeme bilimi, 
üretim süreci, hasarları inceleme ve kate-
gorize etme, onarım teknikleri, laminasyon 
kalitesi ve dokümantasyon konularını içer-
mekte olup bu eğitimler sınıf ortamında 
fotoğraflar, videolar, kitapçık ve harici mal-
zemeler desteklenmektedir. Toplam eğiti-
min yüzde 30’u teorik eğitimleri kapsıyor. 
Sahada ya da atölye ortamındaki uygula-
malı eğitimler ise bireysel ve takım halinde 
çalışmalar şeklinde oluyor ve denetleme, 
onarıma hazırlık, sahada yapılacak ona-
rımlar, dokümantasyon ve sağlık, iş ve işçi 
güvenliği konularını kapsıyor.

Nihai amacımız bu olsa da her eğitimin 
sonunda olduğu gibi bu denli ciddi bir ko-
nudaki eğitimin de elbette bir sınav süreci 
var. Tüm eğitim hedeflerini içeren teorik 
bir sınav ile bireysel bazda atölye uygula-
ma sınavı, eğitim becerilerini ve düzeyini, 
dokümantasyon becerilerini gösteren bir 
başka sınavımız sonucu sertifikaya hak ka-
zanıyor. İngilizce ve Türkçe olarak bu eği-
timleri verebileceğiz. Eğitmenlerimiz ka-
tılımcıların lisan düzeyine göre gerekirse 
İngilizce ya da Türkçe olarak verebilecek 
niteliktedir. Kaldı ki yurt dışından buraya 
personel göndermek yerine, yerinde bu 
eğitimleri aldırmak isteyen firmalar için sa-
dece eğitmenlerimizi ve malzemeleri gön-
dererek yerinde eğitimler de verilebilir.

İlk eğitim tarihimiz muhtemelen Mart 2019 
sonunda başlayacaktır ve önümüzdeki 
günlerde www.genbabladeservice.com 
adresimizden duyurusu yapılacaktır. Eği-
timlere katılmak isteyen bireyler ya da fir-
malar web sitemiz üzerinden rezervasyon 
yaparak süreci başlatabilecekleridir. Tüm 
eğitimlerimiz, başlama tarihinden iki ay 
kadar önce web sitemizde yayınlanacaktır.
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E
MO İzmir Şubesi 50'nci kuruluş 

yıl dönümü etkinlikleri kapsa-

mında İzmir Bölgesi Enerji Foru-

mu düzenledi. Beşincisi düzenlenen 

forumda, uzman ve konuklar çarpıcı 

açıklamalarda bulundu. EMO İzmir Şu-

besi Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem 

Seçkin Uğurlu ağır finansal yüklerin 

etkisiyle şirketlerin, hem enerji hem de 

dağıtım bedellerinin yükünü yurttaşlara 

yansıttıklarını belirterek, "Ülkemizde 

yurttaşlar kabaran elektrik faturaları-

nın yanında, iğneden ipliğe her mal ve 

hizmetin pahalılaşmasıyla karşı karşı-

ya. Sanayiciye uygulanan son kaynak 

tarifesinin, ulusal tarifeden daha yük-

sek bir maliyet oluşturması sınırlı olan 

dünyayla rekabet şansını düşürürken, 

bir yandan da bu kuruluşlarda çalışan 

emekçiler için işsizlik tehlikesi doğur-

makta" diye konuştu.

“Master plan olmadığı için bu-

rada yer sorunu var”

İzmir Elektrik Enerjisi Görünümü başlık-

lı bir konuşma yapan Elektrik Mühen-

disleri Odası Enerji Komisyonu Üyesi 

Sadettin Güldar, “Gökdelenler bölgesi” 

olarak anılan Bayraklı ilçesinin elektrik 

şebekelerinde doyum noktasına ulaş-

tığını söyledi. Güldar, "Master plan çok 

önceden olmalıydı. İvedilikle şehrin 

enerji geleceği planlanmalı. Trafo Mer-

kezi (TM) yerleri, güçleri planlanmalı. 

TM'ler için yer bulunamaması ciddi sı-

kıntı kaynağı ve özellikle İzmir'in enerji 

temini güvenliğinde sıkıntı ortaya çıkar" 

dedi. Bayraklı'da çok sayıda gökdelen 

projesi olduğuna dikkat çeken Sadettin 

Güldar, "Ancak bu gökdelenlerin enerji 

beslenmesi mevcut Piyale GİS TM'den 

tamamen karşılanması mümkün değil. 

Fakat master plan olmadığı için burada 

da yer sorunu var" diye konuştu.

“Trafo yeri bulunamıyor”

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Enerji Yö-

netmeni Ülfet Türkmen ise şirket ola-

rak alan bazlı master plan hazırlanması 

projesini sürdürdüklerini ancak takvi-

yeler için TEİAŞ'a ek trafo önerilerinde 

bulunduklarını belirtti. Türkmen, "Met-

ropolde yeni yükleri karşılamakta çok 

zorluk çekiyoruz. Trafo yeri bulunamı-

yor. Gökdelenler bölgesi, OSB, AVM'ler 

için özel yapılaşmaya dayalı noktalarda 

talep artışını göz önüne alıyoruz yüzde 

90-100 kapasiteye ulaşmış bu bölgeler 

için yeni çalışmalar gerekiyor" dedi.
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S
MA, daha güçlü ev-

sel sistemler için yeni 

ürün ailesi Sunny Tri-

power 3.0–6.0’ı sunuyor. Bu 

ürün sayesinde invertörden 

alınan yüksek performans, 

kullanıcılar için maksimum 

kolaylık ve konforla birle-

şiyor. Entegrasyon ve göl-

gelenme çözümleri ile ça-

tılardaki her türlü zorlukla 

başa çıkabilen Sunny 

Tripower 3.0–6.0 ile 

maksimum enerji ve-

rimliliği ve en düşük 

elektrik maliyeti sağ-

lanmış oluyor.

Sunny Tripower, ih-

tiyaç olabilecek her 

türlü özelliği içinde 

barındırıyor. PV mo-

düllerden en iyi verimi 

almayı sağlayan TS4-R op-

timizer iletişim altyapısı en-

tegre edilmiş OptiTrac Glo-

bal Peak özelliği sayesinde 

daha da gelişmiş bir tekno-

loji sunuyor. Bu özellikle, mo-

düllerin gölgede olması bir 

sorun olmaktan çıkıyor. Op-

tiTrac Global Peak’in entegre 

gölgelenme yönetimi saye-

sinde, gölgelenmenin sınırlı 

olduğu koşullarda dahi mak-

simum enerji üretimi elde 

ediliyor. Aşırı gölgelenme ya 

da karmaşık çatı yapılarında 

ise TS4-R modül optimizeri, 

yine maksimum üretim için 

kolaylıkla ve seçimli olarak 

kullanılabiliyor.

TS4-R optimizerlerin seçimli 

olarak kullanılması, sadece 

ihtiyaç olan modüllerde op-

timizer bulunması anlamına 

geliyor. Bu eşsiz özellik sa-

yesinde, mevcut optimizer 

çözümlerinin aksine, kulla-

nım süresi boyunca hiçbir 

zaman gölgede kalmayacak 

olan PV modüllerde optimi-

zer kullanılması gerekmiyor. 

Bu da ilk yatırım maliyetle-

rinin ve dolayısıyla toplam 

enerji maliyetinin düşmesine 

yardımcı olur.

ü

power 3

ürün sa

alınan

kullanı

kolay

şiyor.
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saatlerindeki duruma hem de gece sa-

atlerindeki tüketim durumuna ayrı ayrı 

dikkat edilmelidir. Bu tesisler için özel 

olarak üretilen KAEL Varkombi 18-Pc-

Tft-Og-Solar reaktif güç kontrol rölesi, 

enerjinin akış yönünü sürekli olarak ta-

kip ederek sistemin ihtiyacı olan ham-

leleri, kendisine bağlanmış olan kade-

meler ile hızlı bir şekilde yapmaktadır.

Güneş enerji üretim santrallerinde, 

enerjinin üretildiği gündüz zamanların-

da kompanzasyon ihtiyacı doğmamak-

tadır. Bunun başlıca sebebi yukarıda 

vermiş olduğumuz ceza formülündeki 

P (Aktif enerji üretim değeri) çok yük-

sek olduğu için reaktif güç oranı, üreti-

len aktif güce göre çok düşük kalmak-

tadır. Dolayısıyla ceza oranı, müsaade 

edilen sınırların altında kalmaktadır. 

Ancak önemli bir husus da GES’lerdeki 

invertörlerin cos   ’sinin bire ayarlanmış 

olmasına dikkat edilmesi gerektiğidir. 

Aksi halde GES’te aşağıdaki sorunlar 

oluşabilir ve üretim zamanında (gün-

düz) ceza oranlarının yükselmesine 

sebep olabilir. Bu sorunlar,

1-                                olduğundan 

ve Ges’te Cos   değeri 1 olmadığında, 

şebekeye daha az aktif enerji verilmiş 

olur ki bu durumda santral gücünden 

tam yararlanılamamış olur, verim düşer.

edilecek verimin maksimuma çıkması-

na olanak tanıyacaktır. Böylece güneş 

enerji üretim santralinden en yüksek 

mertebede gelir elde edilebilecektir.

Bütün bu analizler yapılırken güneş 

enerji santrallerinde kompanzasyon 

ihmal edilmemesi ve dikkatle ele alın-

ması gereken bir konudur. Bu konuyu 

daha detaylı irdelemek için, güneş 

enerji santralleri ve çatı GES tesisleri 

olacak şekilde iki başlık halinde ince-

lemek gerekir.

Güneş Enerji Santrallerinde 

Kompanzasyon

Bilindiği üzere reaktif ceza, reaktif en-

düktif veya reaktif kapasitif enerjinin, 

tüketilen aktif enerjiye oranıdır.

Bu oran endüktif için yüzde 20, kapa-

sitif için yüzde 15 ile sınırlandırılmıştır. 

Güneş enerji üretim tesislerinde bulu-

nan sayaçlar, aktif, endüktif ve kapa-

sitif endeks değerlerini hem gündüz 

enerji üretirken hem de gece enerji 

tüketirken ayrı ayrı tutmaktadır. Dola-

yısıyla güneş enerji üretim tesislerinde 

kompanzasyon sistemi tasarlanırken 

hem enerjinin üretim anı olan gündüz 

S
on yıllarda Türkiye’de güneş 

enerji santralleri ve çatısında 

GES bulunduran tesislerin sayı-

sında önemli bir artış yaşanmıştır. Gü-

neş enerji üretim tesisi kurulduktan ve 

enerji üretimine başladıktan sonra en 

önemli husus bu tesisin enerji üretim 

verimliliğinin en üst düzeye çıkarılma-

sıdır. Bunu sağlarken sahanın belirli 

noktalarına analizörler takıp ölçümler 

almak ve bunların analizlerini yap-

mak gerekmektedir. Bu noktada Kael 

Elektronik olarak yerli üretimimiz olan 

Tft ekranlı ve çift yönlü kayıt yapa-

bilen enerji analizörlerini kullanmak, 

elektriksel verilerin hassas bir şekilde 

ölçümünün yapılmasına ve yapılacak 

analizler ile güneş sahasından elde 
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kurmadan sadece sabit bir reaktör ile 

kompanzasyon yapmaya çalışmak da 

çoğu zaman başarısızlık ile sonuçlana-

caktır. Çünkü bu reaktif kayıplar ve tra-

fonun reaktif dengesizliği sürekli olarak 

değişmektedir. Örneğin 250 Var’lık bir 

güç bile sistemi cezaya sokabilir.

Çatısında GES bulunduran 
tesislerde kompanzasyon
Bu türden işletmelerin kullandığı talep 

gücüne ve üretebildiği güce göre KAEL 

Elektronik firması iki çözüm sunmaktadır. 

Eğer,

• İşletme talep gücü > Ges üretim gücü 

ise Varkombi 18-Pc-Tft-Og

• İşletme talep gücü < Ges üretim gücü 

ise Varkombi 18-Pc-Tft-Og-Solar röle 

kullanılarak kompanzasyon sistemi tesis 

edilmelidir.

Bu tür tesislerde dikkat edilmesi gere-

ken diğer konu ise işletmenin normal 

koşullarda ihtiyacı olan kondansatör 

veya reaktör gücü ile işletmede GES 

devreden çıktıktan sonraki ihtiyaç olan 

reaktör ve kondansatör gücünün ayrı 

ayrı hesap edilerek röleye kademe ola-

rak bağlanması gerektiğidir. Çünkü bili-

yoruz ki gece saatlerinde invertörlerden 

ve trafo kayıplarından dolayı oluşacak 

ihtiyaç 1.8.0, 5.8.0 ve 8.8.0 sayaçlarına 

yazacak ve sistemin cezaya girmesine 

neden olacaktır. Bu noktada Kael Var-

kombi 18-Pc-Tft-Og-Solar röle, sistemin 

çalışma rejimini yine anlık olarak takip 

edip sistemin çalışma karakterine göre 

kompanzasyon yapacaktır. İnvertör sis-

temleri ongrid çalıştığı için aktif gücü sis-

teme kendileri vermekte ancak reaktif 

güç şebekeden çekilmektedir.

Eğer sistemin çalışması anında invertör-

lerin ürettiği aktif güç yeterli gelmez ve 

bir kısmı şebekeden karşılanır ise sayaç-

ta da yine 1.8.0, 5.8.0 ve 8.8.0 sayaçları 

yazmaya başlayacak ve şebekeden çe-

kilen aktif güce karşı, çekilen reaktif güç 

aşırı düzeylerde olacaktır. Bu da yine 

çok yüksek ceza anlamına gelmektedir. 

İşte bu yüzden sistemin normalde de 

ihtiyacı olabilecek kondansatör güçleri 

sisteme ilave edilmelidir. Sonuç olarak 

hem sadece enerji üreten güneş enerji 

santrallerinde hem de çatısında GES bu-

lunduran işletmelerde Kael marka reak-

tif güç kontrol rölelerini kullanmak bütün 

bu sorunları ortadan kaldıracaktır.

2-                              olduğun-

dan Ges’ten şebekeye verilen reaktif 

enerji yüzünden yüksek oranda ceza 

ile karşılaşılaşılabilir.

Bu sebeplerden dolayı santrallardaki 

invertörlerin cos ’i mutlaka bire ayar-

lanmalıdır.

Bu tesislerde başlıca kompanze edilme-

si gereken yükler, trafonun reaktif kayıp-

ları, yeraltı kabloları, invertörler ve saha-

larda bulunan bekçi kulübelerinin içinde 

bulunabilecek yüklerdir. Dolayısıyla bu 

sistemlerin kompanzasyonu düşünülür-

ken, normal 1250 KVa trafolu tesislerin 

kompanzasyonu gibi düşünülmemelidir. 

Bunun yerine reaktif kompanzasyon 

rölesine ihtiyacı olabilecek kademeler 

bağlanmalıdır. Bu tesislerde kesinlikle 

unutulmaması gereken bir durum da tra-

fonun reaktif kaybı için bağlanan sabit 

kademenin kapatılmasıdır. İnvertörler-

den dolayı zaten kapasitif ilerleyen bir 

tesiste bir de bu sabit kademe bağla-

nırsa ceza çok yüksek tutarlara çıkabi-

lir. Bu tesislerde kompanzasyon sistemi 

Sistemde böyle bir durumun hızlı bir 

şekilde tespit edilmesi ve invertörler-

deki ayarın yapılması için, Kael Elektro-

nik tarafından üretilen ve özellikle çift 

yönlü enerji değerlerini kayıt altına ala-

bilen analizörlerinin kullanılması önem 

arz etmektedir.

Ges tesisinde invertörlerin doğru bir 

şekilde ayarlandığından emin olmak, 

kompanzasyon ihtiyacının ortadan 

kalktığı anlamına gelmemektedir. Yu-

karıda belirttiğimiz gibi gündüz saat-

lerinde üretilen aktif gücün fazla olma-

sından dolayı ceza oluşmuyorsa bile, 

gece saatlerinde tüketime geçen GES 

tesisleri, aktif tüketimin çok düşük an-

cak reaktif tüketimin bu aktif tüketime 

göre yüksek olmasından dolayı ceza 

ile karşılaşmaktadır. GES’te üretimden 

tüketime geçildiği noktayı (gündüzden 

geceye) hassas olarak yakalayabi-

len Kael Varkombi 18-Pc-Tft-Og-Solar 

kompanzasyon rölesi, kendisine bağlı 

olan kademeleri kullanarak kompan-

zasyona başlar ve şebekeden çekilen 

reaktif gücü düşürerek sistemi cezaya 

sokmaz.

Ges tesislerinde ge-

nel olarak kapasitif 

ceza değeri ile karşı-

laşılmaktadır. Bunun 

nedeni invertörler ve 

sistemde kullanılan 

yer altı kablolarıdır. 

İnvertörler hem gece 

hem gündüz kapasitif 

basmaktadır. Ancak 

gündüz saatlerinde 

oluşan kapasitif, genel 

olarak aktife göre

düşük kaldığından göz ardı edilmekte-

dir. Gece saatlerinde oluşan kapasitif 

oran ise göz ardı edilemeyecek kadar 

büyük olmaktadır. Dolayısıyla bu sistem-

lerde kompanzasyon yapılırken mutlaka 

şönt reaktörler kademe olarak reaktif 

güç kompanzasyon rölesine bağlanma-

lıdır. Orta gerilimden akım referansı ala-

cak şekilde üretilen Varkombi 18-Pc-Tft-

Og-Solar röle, trafonun reaktif kaybını 

da göz önünde bulundurarak kompan-

zasyon sistemine daha az şönt reaktörü 

bağlanmasına olanak tanımakta ve kom-

panzasyon sisteminin daha ekonomik 

hale gelmesini sağlamaktadır.

Bu sistemlerde şönt reaktör sürücüler 

ile kompanzasyon yapmak çok doğ-

ru bir yöntem değildir. Bunun başlıca 

sebebi reaktörlerin, sürücülü cihazlara 

monofaze olarak bağlanmasıdır. Ancak 

bilindiği üzere trafoların OG sargıları üç-

gendir yani nötr yoktur. Dolayısıyla Ag 

tarafında sürülen bir monofaze yük Og 

tarafında iki sargıyı birlikte etkileyecek 

ve bunun neticesinde reaktifi sıfırlamak 

isteyen röle ve sürücü çifti sürekli olarak 

bir döngüye girecektir. Bunun netice-

sinde reaktörler neredeyse tam yükte 

sürülecek ve bunların aktif tüketimleri 

neredeyse ceza tutarı kadar para tuta-

caktır. Bunların yerine monofaze de olsa 

reaktör ve kondansatörleri röle üzerin-

den hassas bir şekilde kumanda etmek, 

kompanzasyon sebebiyle trafonun og 

sargılarında oluşan dengesizliğin daha 

aza inmesine neden olacak ve sistem 

daha verimli hale gelecektir.
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E
nerji Verimliliği ve Çevre Dairesi 

Başkanlığı, enerji verimliliği dışında 

enerjinin çevre, iklim değişikliği ve 

sürdürülebilirlik alanları ile ilişkili alanla-

rında da çeşitli görevler üstlenecek. Ka-

rarnamenin 38. maddesi ile 1 Sayılı Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesi’nin, Enerji 

İşleri Genel Müdürlüğü’nün (EİGM) görev 

ve yetkilerini belirleyen 169. maddesin-

de değişiklik yapılarak, enerji verimliliği 

alanındaki çalışmalar müdürlüğün görev 

alanından çıkarıldı. İlgili maddede müdür-

lüğün enerji verimliliği alanındaki görev-

lerini belirleyen f, ğ ve h fıkraları kaldırıldı, 

ı fıkrasından da enerji verimliliği ile ilgili 

ifade çıkarıldı. Enerji Verimliliği ve Çev-

re Dairesi Başkanlığı “Enerji, iklim, çevre 

ve sürdürülebilirlik” alanında çalışacak. 

Kararnamenin 40’ıncı maddesi ile Enerji 

Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’nın 

görev ve yetki alanı şu madde ile belir-

lendi:

“MADDE 174- (1) Enerji Verimliliği ve Çev-

re Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri 

şunlardır:

a) Enerji verimliliği ile ilgili mevzuat, strate-

ji ve eylem planlarının taslaklarını düzen-

leyici etki analizleri ile birlikte hazırlamak, 

uygulamalarını izlemek, değerlendirmek 

ve iyileştirici tedbirleri planlamak,

b) Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik 

ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, 

üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum 

örgütleri ile işbirliği yapmak, müşterek 

projeler veya etkinlikler yürütmek veya 

koordine etmek,

c) Diğer kurum ve kuruluşlarla yapıla-

bilecek işbirliklerini de dikkate alarak, 

toplum genelinde enerji kültürünün ve 

enerji verimliliği bilincinin geliştirilmesi ve 

uygulamaların özendirilmesi amacıyla fa-

aliyetlerde bulunmak, enerji verimliliği ve 

çevre-enerji alanlarına ilişkin belirlenen 

politika ve stratejileri takip etmek ve ger-

çekleşmesine ilişkin çalışmaları yürütmek 

veya koordine etmek,

ç) Ulusal enerji verimliliği eylem planının 

uygulama, koordinasyon ve izleme faali-

yetlerini yürütmek,

d) Enerjinin rasyonel kullanımı ile ilgili ola-

rak eğitim, etüt ve danışmanlık hizmetle-

ri vermek, laboratuvar kullanım desteği 

sağlamak, enerji yöneticisi merkezi sınav-

ları yapmak, yetkilendirilme ve sertifikas-

yon ile ilgili çalışmaları yürütmek,

e) Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi 

kapsamında uluslararası enerji verimliliği 

eğitim programları düzenlemek ve enerji 

verimliliği hizmetleri vermek,

f) Ülke genelinde ve sektörler bazında 

enerji tasarruf potansiyellerini belirlemek, 

enerji etütlerini yapmak veya yaptırmak, 

alternatif yakıtlar, bölgesel ısıtma ve ısı 

piyasasının oluşturulması dâhil gerekli ça-

lışmaları yürütmek,

g) Enerji verimliliği uygulama projelerini, 

araştırma ve geliştirme projelerini izlemek 

ve denetlemek, destek ödemelerini ger-

çekleştirmek,

ğ) Ulusal ve uluslararası enerji verimliliği 

ile ilgili çalışmaları ve gelişmeleri izlemek 

ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve 

şartlarına uygun olarak hedef ve önce-

liklerini belirlemek, yürütülen çalışmaların 

sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte 

kamuoyuyla paylaşmak,

h) Enerji verimliliği ile ilgili tüm paydaşla-

rın, doğru ve güncel bilgiye hızla erişebil-

melerini sağlamak, ulusal enerji verimliliği 

envanterini oluşturmak, güncel tutmak, 

planlama, projeksiyon, izleme ve değer-

lendirme çalışmalarına destek vermek 

üzere ulusal enerji verimliliği bilgi yöne-

tim sistemi kurmak ve işletmek,

ı) Çevre-enerji ilişkisi kapsamında mevcut 

ve yeni mevzuatın uyum ve etki değer-

lendirmesini yapmak, çevre mevzuatına 

uyuma yönelik takip ve izleme komisyonu 

sekretaryasını yürütmek,

i) Sürdürülebilirlik, çevre ve iklim yönetimi 

kapsamında ulusal ve uluslararası geliş-

meleri, politikaları takip etmek, enerji po-

litikalarına etkisini incelemek, Bakanlığın 

stratejileri ile uyumlu olarak faaliyetler 

önermek, uygun görülenleri planlamak 

ve gerçekleştirmek,

j) İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koor-

dinasyon Kurulu çalışma grupları altında 

elektrik ve ısı üretimi sektörü kapsamında 

görev almak,

k) İklim ile ilgili ulusal bildirimlerin ve ra-

porların hazırlanmasına katkı sağlamak, 

ulusal seragazı envanter raporunun sek-

töre ilişkin bölümünü hazırlamak, Birleş-

miş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi sekretaryasının gözden ge-

çirme toplantılarına iştirak etmek,

l) Enerji verimliliği finansman konusunda 

mevcut destek araçlarını uygulamak, ge-

liştirmek, iyileştirmek, başvuru süreçlerini 

basitleştirmek, yurtiçi ve yurt dışı finans-

man imkanları dahil yeni destek araçları 

ve mekanizmalar önermek, uygun bulu-

nanları geliştirmek, uygulamak ve etkinli-

ğini izlemek,

m) Enerji performans sözleşmeleri dâhil 

enerji verimliliği yatırımlarının gerçekleş-

mesine yönelik danışmanlık ve teknik 

destek sağlamak, ilgili diğer hizmetleri 

yapmak veya yaptırmak,

n) Ülke genelinde yürütülen enerji ve-

rimliliği ile ilgili çalışmalara ilişkin gerekli 

ölçme, izleme ve denetim çalışmalarını 

yapmak ve gerektiğinde idari yaptırımları 

uygulamak,

o) Bakan tarafından verilen diğer görev-

leri yapmak.”
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İ
klim değişikliği, günümüzde karşı 

karşıya olduğumuz büyük, karma-

şık ve kritik bir konudur. Son za-

manlarda basında sık sık karşılaştığı-

mız fırtına, sel, taşkınlara neden olan 

yağış haberleri iklim değişikliğinin 

etkilerinin artık hayatımızı etkilemeye 

başladığının birer göstergesi. Sera 

gazları salımlarını bugün durdurabil-

sek bile iklim değişikliğinin olumsuz 

etkilerinin önümüzdeki 20-30 yıl bo-

yunca da devam edeceği bilim dün-

yası tarafından ifade edilmektedir. 

Bu gerçek, iklim değişikliğine uyum 

çalışmalarını en az azaltım çalışmaları 

kadar önemli kılmaktadır. İklim deği-

şikliği, sadece çevresel veya ekolo-

jik bir mesele değildir. Aynı zamanda 

sürdürülebilir kalkınmayla yakından 

ilgilidir. Bu çerçevede, iklim deği-

şikliği ile mücadele, kalkınmada ve 

üretimde bir anlayış ve vizyon gerek-

tirmektedir. Hepimiz bu meselenin 

çözümünde sorumlu bir şekilde dav-

ranmalıyız. Bu çerçevede sorunun 

ana unsurlarını doğru tespit etmeli ve 

meselenin köklerine inmeliyiz. İşbirli-

ği ve dayanışmayı ön plana çıkarmalı-

yız. Hepimizin bu süreçte ortak çıkar-

ları olduğunu unutmamalıyız.
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COP24 – İklim Konferansı 

2-14 Aralık 2018 Katowice 

Bilindiği üzere tüm dünyanın gelece-

ğini ilgilendiren kararların alındığı BM 

İklim Zirvesi, 2-14 Aralık tarihleri ara-

sında Polonya’nın Katowice kentinde 

gerçekleşmiş olup Birleşmiş Milletler, 

24. İklim Konferansı’nda yaklaşık 200 

ülkeden temsilci 2015 tarihli Paris İklim 

Anlaşması’nın uygulanmasıyla ilgili ku-

rallar konusunda uzlaşmaya varmıştır. 

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleş-

mesi’nin (UNFCCC) 24. Taraflar Konfe-

ransı (COP24), 2015 yılında imzalanan 

Paris Anlaşması’ndan sonra en kritik 

dönemeç olarak kabul edildiği ve 

2020 yılında yürürlüğe girecek ulusal 

iklim taahhütlerini güncelleyerek küre-

sel iklim değişikliğinin geri dönüşü ol-

mayan seviyeye gelmesini engelleme-

si için hedefler belirlenmiştir. Katowice 

uzlaşması, Paris’te belirlenen küresel 

sıcaklık artışını iki derecenin altında 

tutma amaçlarını gerçekleştirmeyi ön-

görmektedir. 

Dünyanın dört bir yanından devlet ve 

hükümet başkanlarının yanı sıra 100’e 

yakın çevre ve dış işleri bakanının ka-

tıldığı COP24 kapsamında üzerinde 

uzlaşı sağlanan mutabakat sayesinde 

Katowice’ın Kyoto ve Paris’in ardından 

sürdürülebilir küresel iklim politikasına 

giden yolda önemli bir kilometre taşı 

olacağı ve Katowice kurallarının, alına-

cak önlemlere ilişkin farklı paydaşların 

takip edeceği yol sunacağı görülmek-

tedir. Konferansta bakanımız Murat 

Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele-

de küresel işbirliğinin sağlanmasının 

kaçınılmaz olduğunu, bu kapsamda 

Türkiye’nin küresel iklim değişikliği ile 

mücadeledeki yol haritasını belirlediği-

mizi aktardı. Buna göre, hızla gelişen 

bir ekonomi olarak sera gazı emisyon-

larını 2030’da yüzde 21’e kadar azalt-

mayı hedeflemiş durumdayız. 

Paris Anlaşması nedir?

2015’te Fransa’nın Paris kentinde ka-

rarlaştırılan iklim anlaşması, 2020 yılı 

sonrası süreçte, iklim değişikliği teh-

likesine karşı küresel ve sosyo-eko-

nomik dayanıklılığın güçlendirilmesini 

hedeflemektedir. Paris Anlaşması, 

küresel sıcaklık artışının iki derecenin 

altına düşürülmesini şart koşuyor. Bu 

hedefe ulaşmak için petrol, kömür gibi 

fosil yakıt kullanımının giderek azaltıl-

da motoru çalıştırdıktan sonra bekle-

mek, lastik basıncını kontrol etmek, 

hızı sabit tutmak, toplu taşımayı tercih 

etmek, arabamızı paylaşabilmek, ara-

bamıza ve uçağa binme sayısını azalt-

mak, bisikleti yaşamımıza sokmak ve 

akıllı alışveriş yapmak, özünde biraz 

daha dünyamızı düşünerek yaşamımızı 

düzenlemek birey olarak yapabilecek-

lerimizdir. 

24. BM İKLİM KONFERANSI
Bu yıl Polonya’da düzenlenen BM İk-

lim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 

(UNFCCC) 24. Taraflar Konferansı 

(COP24) ile ilgili Türkiye’den birçok si-

vil toplum kuruluşunun imzacı olduğu 

bir bildiri yayınlandı.

İklim Zirvesi ile ilgili Adana Çevre ve 

Tüketiciyi Koruma Derneği (ÇETKO), 

Adana Tabip Odası, Akdeniz Yeşilleri 

Derneği, Antakya Çevre Koruma Der-

neği, Avrupa İklim Eylem Ağı (Clima-

te Action Network Europe), Buğday 

Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, 

Çevre ve Arı Koruma Derneği (ÇARIK), 

Doğa Koruma Merkezi (DKM), Ekoloji 

Kolektifi Derneği, EUROSOLAR Türki-

ye Yenilenebilir Enerji Birliği, Foça

ması ve yenilenebilir enerjiye teşvik 

eden anlaşma, gelişmekte olan ülke-

lere finansman, teknoloji transferi ve 

kapasite geliştirme imkanları sağlan-

masını öngörüyor. 

COP24’ün Türkiye açısından 

önemi nedir?

Türkiye’nin uzun yıllardır iklim müza-

kerelerindeki duruşu COP24’te de 

değişmedi. Söz konusu konferansta 

Türkiye iklim değişikliği alanında tarih-

sel sorumluluğu olmadığı gerekçesiyle 

iklim finansmanına katkı veren gelişmiş 

ülkeler listesinden çıkmak ve gelişmiş 

ülkelerin fon aktaracağı Yeşil İklim Fo-

nu’ndan en azından emisyon azaltım 

çalışmaları için destek almak istediğini 

belirtti. Paris Anlaşması kapsamında 

gelişmiş ülkelerin finansal yardımı da 

emisyon azaltımları gibi gönüllü taah-

hütlere dayanıyor. 

Bizler birey olarak ne yapmalıyız?

Öncelikle enerjide arz güvenliğini sağ-

lamanın ve iklim değişikliğini durdur-

maya yardımcı olmanın en kolay yolu 

enerjiye olan talebi azaltmaktır. Bu bi-

rey olarak enerjiyi daha verimli kullan-

mamız anlamına gelmektedir. Tüketim 

davranışlarımızı, alışkanlıklarımızı de-

ğiştirerek iklim değişikliği ile mücade-

leye yapacağımız katkı önemli ölçüde 

olacaktır. Örneğin binalarımızda ısıtma 

sistemlerini bir derece daha düşüğe 

ayarlamak, evde-işte bulunmadığımız 

zamanlarda ya da geceleri termostatı 

düşürmek, yalıtım yapmak, elektrikli 

cihazları bekleme konumunda bırak-

mamak, geri dönüşüm için atıkları ayır-

mak, sıcak-soğuk cihazları birbirinin 

yakınına yerleştirmemek, arabalarımız-
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Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP), 

Foça Forum, Greenpeace, İskende-

run Çevre Koruma Derneği, Kadıköyü 

Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği 

(KADOS), Kazdağı Doğal ve Kültürel 

Varlıkları Koruma Derneği, Mersin Çev-

re Dostları Derneği, Sağlık ve Çevre 

Birliği (HEAL), Tarsus Çevre Koruma 

Kültür ve Sanat Merkezi Derneği, Tür-

kiye Çevre Platformu (TÜRÇEP), WWF 

Türkiye, Yeryüzü Derneği, Yeşil Düşün-

ce Derneği, Yeşilist, Yuva Derneği, 350 

Türkiye’nin imzacı olduğu bir bildiride 

değinilenler ise şöyleydi;

Bu yıl Polonya’da düzenlenecek BM 

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşme-

si’nin (UNFCCC) 24. Taraflar Konferansı 

(COP24), 2015 yılında imzalanan Paris 

Anlaşması’ndan sonra en kritik döne-

meç olarak kabul ediliyor. Bu toplantı-

da Paris Anlaşması’nın uygulanmasına 

dair kurallar kitabına karar verilmesi 

ve ülkelerin 2020 yılında yürürlüğe 

girecek ulusal iklim taahhütlerini gün-

celleyerek küresel iklim değişikliğinin 

geri dönüşü olmayan seviyeye gelme-

sini engelleme hedefine uygun olarak 

daha iddialı hale getirmeyi kabul etme-

leri bekleniyor.

24. Taraflar Konferansı, Hükümetlera-

rası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC)  

büyük ses getiren 1,5°C Derece Özel 

Raporu’ndan sadece 2 ay sonra ger-

çekleşiyor. Küresel karar alıcıların tale-

biyle hazırlanan rapor küresel sıcaklık 

artışını sanayi öncesi dönemin 1,5°C 

derece üzerinde sınırlamak için gere-

ken sorumluluğun niteliğini ve acilen 

daha iddialı iklim hedefleri belirleme 

gerekliliğini gözler önüne seriyor.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Pa-

neli (IPCC) Özel Raporu küresel CO2 

emisyonlarının 2030 yılına kadar yarıya 

inmesinin ve 2050’de sıfırlanmasının 

zorunlu olduğuna işaret ediyor. Aksi 

takdirde küresel ısınmanın 2030-2052 

yılları arasında 1,5°C dereceyi geçmesi 

bekleniyor. Bu da gezegen üzerindeki 

yaşam için felaket demek.

Türkiye müzakere heyetinin COP 24 

için öncelikli konusu iklim finansmanı 

ve emisyon azaltımına daha fazla katkı 

vermesi beklenen gelişmiş ülkeler lis-

tesinden (Ek 1’den) çıkmak. Geçtiğimiz 

yıllardaki konferanslarda da dile getiri-

len bu talep bu sene konferans gün-

demine görüşülmek üzere resmi bir 

madde olarak eklendi.

Paris Anlaşması kapsamında gelişmiş 

ülkelerin finansal yardımı da yine dev-

letlerin kendi belirledikleri taahhütlere 

dayanıyor. Türkiye’nin bir EK1 ülkesi 

olması diğer ülkelere iklim finansmanı 

konusunda zorunlu bir katkı vermesi 

gerektiği anlamına gelmiyor. Bu ekten 

çıkması da küresel ve özel bir iklim fi-

nansmanı fon havuzu olan Yeşil İklim 

Fonu’ndan beklediği finansmanı alma-

sını garantilemeyecek.

Türkiye’nin BM İklim Zirvesi’ne Yeşil 

İklim Fonu ile sınırlı yaklaşmak yerine, 

iklim taahhütlerini iyileştirme kapsa-

mında yaklaşmasının önemli olduğuna 

inanıyoruz. Yetkililerin Paris Anlaşma-

sı’nı TBMM’de onaylayarak ülkemizin 

anlaşmaya resmen taraf olması, fo-

sil yakıtlara dayalı enerji politikalarını 

değiştirmesi, halihazırda en büyük 

faydalanıcılarından olduğu çok taraflı 

kalkınma bankaları, uluslararası yatırım 

bankaları ve finansal kuruluşların iklim 

finansmanı kredi ve hibelerine erişimin 

devamını da sağlayacaktır. Küresel 

eşitsizlikler konusunu pek çok bağ-

lamda gündeme getiren Türkiye’nin, 

en yakıcı sorunlardan olan iklim ada-

leti konusunda ileri adım atması bek-

lenir. Müzakere sürecinde yetkililerin, 

finansmana erişim dışında kuşaklar içi 

ve kuşaklar arası iklim adaletsizlikle-

rine odaklanması ve gelişmekte olan 

bir ülke olarak sorumluluklarını yerine 

getirmesi gerekir.

Paris Anlaşması’nın bir an önce etkin 

bir biçimde uygulamaya konması ve 

hızlı karbonsuzlaşma için acilen hare-

kete geçilmesi, geri dönüşü olmaya-

cak sosyal, ekonomik, kültürel ve ya-

şamsal kayıpları engelleyebilir. Türkiye 

ise bu konuda yapıcı, lider ülkelerden 

biri olma potansiyeline sahip olmasına 

rağmen sadece kendisinin EK 1 ülke-

si olma durumunu gündemde tutarak 

Paris Anlaşması’nı onaylamayı ve zayıf 

iklim hedeflerini güncellemeyi erteli-

yor. İklim değişikliği ile mücadelenin 

istihdam, teknoloji ve sağlık açısından 

diğer önemli faydalarını ve Türkiye’nin 

yenilenebilir enerji alanındaki güçlü 

potansiyelini düşündüğümüzde bu, 

yalnızca iklim için değil, Türkiye açısın-

dan da yanlış bir yol. Keza Türkiye bu 

yıl da Paris Anlaşması’nı onaylamayıp 

taraf olmadığı takdirde Paris Kurallar 

Kitabının kabulünü takiben artık ulusla-

rarası işbirliğinin bir tarafı olamayacak, 

müzakerelerde aktif bir şekilde yer al-

mayacak ve yoluna sadece gözlemci 

olarak devam etmek zorunda kalacak.

Enerji dönüşümü tarih boyunca defa-

larca yaşandı ve ülkeler bu dönüşü-
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mün içinde ne kadar erken rol aldıysa 

o kadar gelişti. Türkiye kendini izole 

ederek bütün dünyanın ve mevcut fi-

nansman kaynaklarının hızla terk ettiği 

fosil yakıtlara esir olmamalı. Türkiye, 

sürecin dışında kalmak yerine yeni-

lenebilir enerji potansiyelini ve hızlı 

gelişmekte olan, geç sanayileşmiş bir 

ülke olmanın avantajlarını kullanarak 

karbonsuz bir geleceğe adil geçiş için 

süreci yönlendiren bir aktör olmayı 

tercih etmeli.

İklim değişikliğinden en fazla etkile-

necek bölgelerden biri olan Akdeniz 

havzasında yer alan Türkiye’nin duru-

mu iklim taahhüdüne iddialı emisyon 

azaltımı olarak yansımıyor. Paris An-

laşması öncesinde verdiği ulusal iklim 

değişikliğiyle mücadele beyanı dahi-

linde artıştan azaltım sağlama gibi bir 

hedefi olan Türkiye, 2030 yılına kadar 

sera gazı salımlarını mevcut düzeyinin 

iki katından fazla artırmayı hedefliyor.

Ortaya konan bu taahhüt, Türkiye’nin 

emisyonları için bir tavan hedefi belir-

lemek yerine yüksek karbonlu, enerji 

yoğun, kömüre ve diğer fosil yakıtlara 

dayalı ekonomik büyümede ısrar ede-

ceğini gösteriyor.

Türkiye gibi yenilenebilir enerji potan-

siyeli yüksek bir ülkenin bir an önce 

Paris Anlaşması’nı onaylayarak geze-

geni ve kendi vatandaşlarını kurtarma-

ya yönelik küresel çabalara etkin bir 

katılım göstermesi gerekiyor. Üstelik 

böyle bir dönüşümün sayısız faydası 

var.

NewClimate Institute (NCI) ile CAN 

Europe (Avrupa İklim Ağı) tarafından 

Türkiye İklim Ağı’nın desteği ile ha-

zırlanan “İklim Hareketine Geçmenin 

Yan Faydaları: Türkiye İklim Taahhü-

dünün Değerlendirmesi Raporu” Pa-

ris Anlaşması’na uyumlu politikaların 

Türkiye için daha güçlü ekonomi an-

lamına geldiğini göstermişti. Raporda 

yapılan analiz, 1,5°C ve 2°C derece 

hedeflerine uygun bir şekilde, Türki-

ye’nin yüzde 100 yenilenebilir enerjiyi 

ve enerji verimliliğini önceliklendiren 

bir patikayı takip ettiği takdirde, fosil 

yakıtlara bağlı enerji ithalatından 23 

milyar dolar tasarruf edebileceğini, 

2030 yılına kadar hava kirliliğine bağlı 

toplam 35 bin ölümü engelleyebilece-

ğini ve enerji sektöründe 64 bin yeni 

iş imkanı yaratabileceğini gösteriyor. 

Yapılan başka çalışmalar ise iklim 

değişikliği etkilerinin neden olacağı 

kayıp ve zararların mal olacağı insan 

hayatları ile ülke ekonomisine etkileri-

ni ortaya koyuyor.

Türkiye’de iklim alanında çalışan sivil 

toplum kuruluşları olarak, biz de yeni 

iklim rejimi içindeki aktörlerin doğru 

bir şekilde farklılaşması gerektiğine 

inanıyor, tarihsel sorumluluğu daha 

fazla olan ülkelerin daha hızlı ve iddialı 

iklim hareketine geçmesi gerektiğini 

düşünüyoruz. Türkiye hükümeti de 

bu anlamda ekler sisteminin iyileşti-

rilmesine dair yapıcı katkılar verebilir. 

Ancak halihazırda sanayileşme öncesi 

döneme kıyasla ortalama sıcaklıklar 

1°C derecenin üzerinde artmış durum-

da. Ülkelerin 1,5°C derecelik artışın 

getireceği felaketleri önlemek için ya-

rışması gerektiğini düşünüyoruz. Geri 

adım atmak için zamanımız kalmadı.  

Bu nedenle, Türkiye hükümetinin de 

ivedilikle Paris Anlaşmasını onaylayıp, 

iklim hedeflerini güçlendirerek küre-

sel mücadelenin liderleri arasında yer 

almasını talep ediyoruz.

B
irçok insan İsveç’in sadece 

küçük bir ülke olduğunu ve 

ne yaptığımızın önemli olma-

dığını söylüyor diyerek konuşma-

sına başlayan İsveçli aktivist Greta 

Thunberg, “Ancak fark yaratmak için 

hiçbir zaman küçük olmadığımızı öğ-

rendim. Ve eğer birkaç çocuk sade-

ce okula gitmeyerek dünyanın dört 

bir yanında manşetlere çıkabiliyor-

sa, gerçekten istersek birlikte neler 

yapabileceğimizi hayal edin. Ancak 

bunu yapabilmek için ne kadar ra-

hatsız edici olursa olsun açık 

konuşmak zorundayız. Siz 

sadece hiç bitmeyen yeşil 

ekonomik büyümeyi ko-

nuşuyorsunuz çünkü 

popüler olamamak-

tan korkuyorsunuz. 

Yapılması mantıklı 

olan tek şey 

imdat frenini 

çekmekken, 

siz sadece bizi bu hale getiren aynı 

kötü fikirlerle ilerlemekten söz edi-

yorsunuz. Biz çocuklara bıraktığınız 

şeyin böyle bir yük olduğunu itiraf 

edebilecek kadar bile olgun değilsi-

niz. Popüler olmak benim umurumda 

değil. İklim adaleti ve yaşayan bir ge-

zegen umurumda” dedi.  

“Gerçek güç insanlara aittir”

Konuşmasına “Oldukça az sayıda 

insan muazzam miktarlarda para ka-

zanma fırsatlarını kaybetmesin diye 

medeniyetimiz feda ediliyor” diye 

devam eden Thunberg, “Benimki gibi 

ülkelerde yaşayan zengin insanlar 

lüks içinde yaşayabilsin diye biyos-

ferimiz feda ediliyor. Birkaç kişinin 

lüksünü ödeyen şey birçok kişinin 

acısıdır. 2078 yılında 75. yaş günü-

mü kutlayacağım. Çocuklarım olursa 

belki de o günü benimle geçirecek-

ler. Belki bana sizi soracaklar. Belki 

harekete geçmek için hala vakit var-

ken neden hiçbir şey yapmadığımızı 

soracaklar. Çocuklarınızı her şeyden 

çok sevdiğinizi söylüyorsunuz ama 

böyle olmasına rağmen onların göz-

leri önünde geleceklerini çalıyor-

sunuz. Politik olarak neyin mümkün 

olduğunu konuşmak yerine yapıl-

ması gerekenlere odaklanmadığımız 

sürece umut yok. Bir krizi kriz olarak 

ele almadığımız sürece çözemeyiz. 

Fosil yakıtları yerin altında bırakma-

mız ve dürüstlüğe odaklanmamız 

gerekiyor. Ve bu sistemin içinde çö-

zümlerin bulunması imkansız, belki 

de sistemin kendisini değiştirmemiz 

gerekiyor. Buraya umursasınlar diye 

dünya liderlerine yalvarmaya gelme-

dik. Bizi geçmişte görmezden geldi-

niz ve yine görmezden geleceksiniz. 

Bahanelerimiz tükendi ve zamanımız 

da tükeniyor. Buraya hoşunuza gitse 

de gitmese de değişimin geleceğini 

haber vermeye geldik. Gerçek güç 

insanlara aittir” dedi.

hatsız edici o

konuşmak

sadece hiç

ekonomik

nuşuyo

popü

tan 

Ya
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Fotovoltaik Avrupa’daki kapasitenin 

D
ü

ny
ad

an
 

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) fotovolta-

ik sistemlerin 2050’de Avrupa’nın elektrik üretim 

kapasitesi içinde yüzde 36’lık paya ulaşabileceğini 

öngördü. SolarPower Europe tarafından düzenle-

nen etkinlikte konuşan İngiltere merkezli araştırma 

kuruluşunun Güneş Enerjisi Bölümü Başkanı Jenny 

Chase, Avrupa ülkelerindeki güneş elektriği sistem 

kurulumlarının 2050 yılında 1,4 TW seviyesine ulaşa-

bileceğini söyledi. Aynı tarihte Avrupa ülkeleri elektrik 

üretim kapasitesindeki yenilenebilir kaynakların top-

lam payı ise yüzde 87’ye ulaşabilecek. Güneş enerjisi 

2050’de küresel elektrik üretim kapasitesinde de en 

büyük paylardan birine sahip olabilecek. BNEF öngö-

rüsüne göre 2050’de 16 bin 977 GW’a ulaşabilecek 

küresel elektrik üretim kapasitesinde büyük ölçekli 

güneş elektriği sistemlerinin payı yüzde 28, küçük 

ölçekli sistemlerin payı ise yüzde 12’ye ulaşabilecek.

Dünya Bankası Grubu 

2021-2025 yılları arasın-

da, İklim Değişikliği Eylem 

Planı kapsamında 200 

milyar dolar düzeyinde 

finansman sağlayacağını 

açıkladı. Bu rakam grubun 

Paris İklim Anlaşması’nın 

ardından 2016 yılında ya-

yınladığı planda belirledi-

ği ilk hedefin iki kat üs-

tünde. Banka tarafından 

yapılan yazılı açıklamada finansma-

nın 100 milyar dolarlık kısmının doğ-

rudan Dünya Bankası tarafından, 

kalan 100 milyar dolarlık bölümün 

ise Uluslararası Finans Kurumu (IFC), 

Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı 

(MIGA) ve özel sektör finansmanının 

harekete geçirilerek sağlanacağı 

bildirildi. Konu hakkında bankadan 

yapılan açıklamada finansman ile 

özellikle en fakir ülkelerin iklim deği-

şikliğine karşı uyum ve direncinin ar-

tırmasını hedeflendiğinin altı çizildi. 

Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim 

Yong Kim de açıklamada yer alan 

değerlendirmesinde iklim değişik-

liğinin dünyanın en fakir ve zayıflar 

için varoluşsal bir tehdit olduğuna 

vurgu yaptı. Dünya Bankası 2018 

yılında İklim Değişikliği Eylem Planı 

kapsamında 20,5 milyar dolarlık fi-

nansman sağlamış ve 2020 hedefi-

ne iki yıl önceden ulaşmıştı.

 

Uluslararası Güneş Enerjisi Birli-

ği’ne Birleşmiş Milletler üyesi tüm 

ülkelerin katılabileceği bildirildi. 

Hindistan Hükümeti Basın Büro-

su tarafından yapılan açıklamaya 

göre Narendra Modi başkanlığın-

daki birlik kabinesi ilgili geriye dö-

nük kararı onayladı. 2015 yılında 

Hindistan ve Fransa öncülüğünde 

kurulan Uluslararası Güneş Enerjisi 

Birliği, 121 üye ülkesiyle 2030 yılına 

kadar güneş enerjisi yatırımları için 

1 trilyon dolarlık fon oluşturarak, kü-

resel güneş elektriğinin gücünün 

bir Teravat seviyesine ulaşmasını 

sağlamayı hedefliyor. 
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Enerji depolamaya 

D
ü

nyad
an 

Bloomberg New Energy Finance enerji depolama ala-

nında uzun dönemde gerçekleşecek güç artışına yöne-

lik öngörüsünü yükseltti. Kuruluş tarafından yayınlanan 

”Uzun Dönemli Enerji Depolama Görünümü” başlıklı çalış-

madaki öngörüye göre küresel ölçekte enerji depolama 

kapasitesi 2040 yılında 620 milyar dolarlık yatırım ile 942 

GW/2,857 GWh seviyesine yükselecek ve toplam elektrik 

üretim kapasitesinin yüzde yedilik bölümünü oluşturacak. 

2018-2040 arası dönemin başında ilk dönemde Güney 

Kore lider olacak ve liderlik 2020 yılı başında ABD’ye, 

2020 sonunda ise Çin’e geçecek. Çin liderlik unvanını ke-

sintisiz olarak sürdürecek. Hindistan, Japonya, Almanya, 

Fransa, Avustralya ve Birleşik Krallık pazarları da artışta 

önemli pay sahibi olacaklar ve bu dokuz ülkenin enerji 

depolama talebi pazarın üçte ikilik bölümünü oluşturacak. 

Lityum-iyon pillerin 2018-2030 arası dönemde yüzde 52 

oranında gerileyecek maliyetlerinin de etkisi ile 2040 yı-

lına gelindiğinde elektrikli araçlar toplam talebin yüzde 

93’lük bölümünü oluşturacak.

Afganistan Su ve Enerji Ba-

kanlığı iki GW’lık güneş ener-

jisi yatırımı için niyet beyanı 

çağrısında bulundu. Bakanlı-

ğın açıklamasına göre Kabil, 

Celalabad, Kandahar, Herat 

ve Belh bölgelerinin her biri 

için 400 MW’lık kapasite tah-

sisi gerçekleştirilecek. Teklif 

edilecek projelerin asgari ola-

rak 50 MW kurulu güce sahip 

olması gerekecek. Projeler 

için arazi bakanlık tarafından 

tahsis edilecek ayrıca yatırım-

cılar sağladıkları kapasiteyi 

aynı bölgedeki birden fazla 

alanda gerçekleştirebilecek. 

Afganistan’ın elektrik üretim 

kapasitesi halihazırda yalnızca 

504 MW seviyesinde bulunu-

yor. Nüfusun yüzde 60’ından 

fazlasının elektriğe ulaşımı ol-

mayan ülkedeki elektrik üre-

timi talebin yüzde 22’sini kar-

şılayabiliyor. Ülke geriye kalan 

ihtiyacını ise diğer ülkelerden 

gerçekleştirdiği elektrik ithala-

tı ile karşılayabiliyor.

 

Almanya elektrik üretiminde yenilenebilir enerji 

kaynaklarının payı yüzde 40,4 ile şimdiye kadar-

ki en yüksek seviyesine çıktı. Fraunhofer Ensti-

tüsü tarafından yayınlanan çalışmaya göre bu 

oran 2017 yılında yüzde 38,2, 2008 yılında ise 

yüzde 16,2 olarak gerçekleşmişti. 2017 yılında 

ilk defa 100 Teravat-saat (TWh) yıllık üretim ra-

kamını geçen Almanya rüzgar enerjisi sektörü 

2018 yılında 111,4 TWh ile ülkenin toplam elekt-

rik üretiminde yüzde 20,4 oranında pay sahibi 

oldu. Almanya’nın 2018 yılı elektrik üretiminde 

payını gerek oransal gerek ise miktar olarak en 

fazla artıran enerji kaynağı ise güneş enerjisi 

oldu. Güneş enerjisi kurulu gücünün 2,6 GW 

arttığı 2018’de fotovoltaik sistemlerden üretilen 

elektrik bir yıl önceye göre yüzde 16 oranına 

denk gelecek şekilde 6,3 TWh daha fazla oldu.
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Ü
lkemizde enerji üretimi büyük 

ölçüde ithal kaynaklara bağımlı 

olarak sürdürülüyor. Elektrik Mü-

hendisleri Odası (EMO) olarak yerli ve 

yenilenebilir kaynakların üretimdeki pa-

yının artırılması için hükümetlere enerji 

politikalarında köklü değişiklik yapma 

çağrılarının yanında üyelerimize yönelik 

meslek içi eğitimlerle güneş başta ol-

mak üzere yenilenebilir enerji üretimine 

yönelik olarak mesleki bilgi ve deneyim-

lerin artırılması için çaba sarf ediyoruz. 

Türkiye’nin elektrik tüketimi 2006 yılın-

dan 2017 sonuna kadar yüzde 66 artış 

gösterirken, kurulu güç ise yüzde 110 

artmıştır. Tüketimin yüzde 66 oranında 

artığı bu dönemde yüzde 110’luk artış, 

“atıl kapasite” sorunu yaratmıştır. Bu şart-

lar altında dahi, Akkuyu Nükleer Santralı 

için kilovat saat (kWh) başına 12.35 sent, 

Sinop için 10.83 sentten alım garantisi 

verilirken, kömür yakıtlı Çayırhan B Ter-

mik Santralı için ise 6.04 sentten alım 

garantisi verilmiştir. Plansız ve yatırım-

cının istediği yere, istediği santrali alım 

garantileri kapsamında kurmasına dayalı 

bu model sonunda ülkemiz ne yazık ki 

yatırım çöplüğüne dönüşmek üzeredir. 

Enerji sektörünün dolar bazlı borçların 

da büyümesine neden olan bu anlayışa, 

bugünkü ekonomik darboğazın temel 

nedenlerinden birini yaratmıştır. Dış borç 

yoluyla acil olmayan bu yatırımlar ger-

çekleştirdiği, kur artışıyla büyüyen borç 

batağı içinde önemli bir yere sahip oldu-

ğu daha net anlaşılmaktadır. Sadece Si-

nop santralı için verilen alım garantisinin 

maliyeti yakıt hariç 20 yılda 75.8 milyar 

dolara ulaşacaktır. Mali olarak yürütüle-

meyeceği anlaşılan nükleer santral pro-

jeleri ekonomimize daha fazla yük yarat-

madan iptal edilmelidir. Ülkemizin başta 

güneş ve rüzgar olmak üzere yenilene-

bilir ve yerli kaynak potansiyeli uzun yıl-

lar ihtiyacı karşılayacak düzeydedir. Söz 

konusu 75,8 milyar dolarlık kaynağın bu 

proje yerine, kamu tarafından gerçek-

leştirilecek 20 yıllık bir planlamayla baş-

ta güneş ve rüzgar olmak üzere yenile-

nebilir kaynaklara dayalı yatırımlar için 

kullanılmasını öneriyoruz.  

Ekim 2018 itibariyle kurulu gücümüzün 

yüzde 31’i doğalgaza, yüzde 10’u ithal 

kömüre dayalıdır. Buna karşın rüzgarın 

payı yüzde 8.23, güneşin payı ise yüz-

de 0,1 ile sınırlıdır. Ekim 2017 değerlerine 

bakıldığında rüzgarın payında küçük bir 

artış söz konusu iken, payı küçük olmak-

la birlikte güneş enerjisindeki büyüme 

dikkat çekmektedir. Bir yıllık dönemde 

güneş enerjisine dayalı kapasite yakla-

şık beş kat (yüzde 487) artış göstermesi, 

bu alandaki potansiyeli de gözler önüne 

sermektedir. 

Lisanlı üretimin yanında güneş enerji-

sine ilişkin asıl büyüme potansiyeli li-

sansız üretimdedir. Ekim 2018 itibariyle 
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lisansız güneş santrali kapasitesi 

ise 4.885,66 MW’a ulaşmıştır. Li-

sanslı kapasitenin 81,66 MW’da 

kaldığı düşünülürse, lisansız yatı-

rımların daha yüksek bir potansiyel 

taşıdığı söylenebilir. Küçük ölçekli 

lisansız enerji üretimi tesislerinin 

büyük kısmını güneş enerjisi sant-

ralları oluşturmaktadır. Güneş ener-

jisinin payının artırılması ve tüketim 

noktasından üretim yapılacağı için 

şebeke yatırımlarının da düşmesi 

açısından da önemli olan binaların 

çatılarına güneş santraları kurulma-

sı ülkemiz için kritik önemdedir. Ne 

yazık ki, bu santrallar Yenilenebilir 

Enerji Kaynakları Destekleme Me-

kanizması (YEKDEM) kapsamında 

kWh başına 13 sent olarak belirlenen 

desteğin dışa çıkarıldı. Bakanlar Kuru-

lu’nun 30 Nisan 2018 tarihinde aldığı 

ve Resmi Gazete’de 21 Haziran 2018 

tarihinde yayımlanan karar göre, çatı ve 

cephe uygulamalı elektrik üretim tesis-

lerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik 

enerjisi için Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu (EPDK) tarafından ilan edilen 

kendi abone grubuna ait perakende tek 

zamanlı aktif enerji bedeli uygulanacak. 

Örneğin çatısında güneş paneli bulunan 

bir konut abonesi fazla enerjisini Ocak 

2019 itibariyle kWh başına 27,9098 ku-

ruştan satabilecek. 

Özetle mesken abonesinin fazla ener-

jisini 13 sentten satma olanağı Bakanlar 

Kurulu kararıyla düşürülerek, (Merkez 

Bankası’nın 22 Ocak 2019 tarihli dolar 

kuruna göre 5.3369 TL) 5 sente kadar 

geriletilmiştir. 

Tüm dünyada yenilenebilir enerji kay-

naklarına yönelik olarak ciddi teşvik 

mekanizmaları uygulanırken, ülkemizde 

yapılan tarife değişikliği özellikle birey-

sel, kooperatif veya KOBİ gibi küçük 

ölçekli yatırımların önünde ciddi 

bir engel yaratmaktadır. Yerli bir 

kaynak olmasına rağmen güneş 

paneli başta olmak bu santrallerde 

kullanılan ekipmanlar çoğunlukla 

ithal edilmektedir. Kurun yükselme-

si nedeniyle çatılara güneş santrali 

kurma maliyetleri hızla yükselirken, 

alım fiyatının düşürülmesi, yatırımla-

rı mali olarak imkansız hale getire-

cektir. Yurttaşlar doğal olarak geri 

dönüşü riskli hale gelen bu yatırım-

ları yapmaktan vazgeçecektir. Çatı 

yatırımlara bugüne kadar sağlanan 

vergi indirimi, resmi işlemlerin ko-

laylaştırılması gibi uygulamalar da 

anlamsız hale gelmiştir.  

Özellikle Adana, Antalya ve İzmir 

gibi güney ve batı kentlerimizde ısıtma 

suyu için yoğun bir biçimde güneş ener-

jisi kullanılan ülkemizde, çatılarda güneş 

panelleriyle kaplanmasın ilişkin yüksek 

olasılık bu kararla yok edilmiştir. Enerji 

üretim şirketlerinin yanlış yatırımlarını ya-

şatmaya dönük bu girişim ülkemizi nük-

leer ve kömür, doğalgaz santrallerine 

mahkum edecek niteliktedir. Enerji şir-

ketlerin yatırımlarını etkilemeyen yalnız-

ca yurttaşların birleşerek bina cepheleri-

ni değerlendirmelerine engel olacak bu 

girişimden bir an önce vazgeçilmelidir.
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K
OSGEB yeni vizyonu ve yol hari-

tası kapsamında desteklerini beş 

grup altında topladı. Bu yazımda 

sizlere İşbirliği Destek Programı ve İşlet-

me Geliştirme Destek Programı’nı tanıta-

cağım. Tek başına büyümekte zorlanıyor 

ve işbirliğine mi ihtiyaç duyuyorsunuz? 

Sizi de destekliyoruz.

İşbirliği Destek Programı:

İşbirliği Destek programı ile küçük ve 

orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya 

büyük işletmelerle ortak çalışma kültü-

rünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda 

ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki 

işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlan-

masını amaçlıyoruz.

Desteklenecek proje konuları 

nelerdir?

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük 

işletmelerle;

a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve 

kalitelerini artırmaları amacıyla ortak ima-

lat,

b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin 

karşılanması amacıyla ortak tasarım, 

ürün ve hizmet geliştirmeleri,

c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirme-

leri amacıyla ortak laboratuvar,

ç) Pazar paylarını artırmaları ve marka 

imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazar-

lama,

d) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri 

ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla 

yapılan işbirlikleri ve bunlara benzer kar-

şılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü 

ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki 

işbirliği projeleri desteklenmekteyiz.

İşbirliği ortaklık modelleri

Program kapsamında işbirliği amacıyla 

tesis edilecek ortaklıklar, işletici kuruluş 

modeli veya proje ortaklığı modeli ile 

gerçekleştirilir.

İşletici Kuruluş Modeli

Projenin kabul edilmesinden sonra pro-

je ortakları tarafından işletici kuruluşun 

kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin 

tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından 

yürütüldüğü ve yatırım, mülkiyet, gelir, 

gider veya benzeri unsurların tek bir 

yapı tarafından gerçekleştirileceği işbir-

liği ortaklık modelidir. İşletici kuruluşun, 

13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’nda belirtilen limited veya ano-

nim şirket statüsünde kurulması gerekir.

İşletici Kuruluş Modeli aşağıdaki şekil-

lerden birinde gerçekleştirilmelidir:

a) Proje ortağı işletmeler mevcudiyetle-

rini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa 

ortak olabilirler. Bu durumda proje ortağı 

işletmelerin tamamının kurulacak işletici 

kuruluşa ortak olması şartı aranır. Ortak 

olacak işletmelerin şahıs işletmesi olma-

sı durumunda ise işletme sahipleri işleti-

ci kuruluşa ortak olabilir.

b) Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya 

da tamamı kendilerini feshederek, ku-

rulacak işletici kuruluşa ortak olabilir. Bu 

durumda kendisini feshederek işletici 

kuruluşa dahil olacak işletmenin sahip/

ortakları feshedilen işletme yerine, işle-

tici kuruluşa ortak olur. Feshedilen işlet-

menin ortaklarının hisse oranının toplamı 

bu maddenin 6. fıkrasında yer alan oranı 

geçemez. Büyük işletmenin işletici kuru-

luştaki hisse oranının, proje süresince 

ve proje sonrası izleme tarihine kadar 

yüzde 25’ten az olması gerekir. İşletici 

kuruluşun ortaklarından herhangi biri-

nin hisse oranı, proje süresince ve pro-

je sonrası izleme tarihine kadar yüzde 

50’den fazla olamaz. Projede en az bir 

büyük işletme ile yalnızca bir işletmenin 

işbirliği yapması durumunda bu oran uy-

gulanmaz.

Proje Ortaklığı Modeli

Proje ortaklarından her birinin, proje 

başvuru formunun iş-zaman planında 

belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yeri-

ne getirdikleri ve yatırım, mülkiyet, gelir, 

gider veya benzeri unsurların proje orta-

ğı işletmeler tarafından ayrı ayrı gerçek-

leştirileceği işbirliği ortaklık modelidir.

Asgari ortak sayıları

İşletici Kuruluş ve Proje Ortaklığı Model-

leri’nin her ikisinde de, proje konusunun 

teknoloji alanına göre ortak sayısı belir-

lenmektedir.

Yüksek Teknoloji alanında asgari KOBİ 

sayısı: 2

Orta Yüksek Teknoloji alanında asgari 

KOBİ sayısı: 3

Diğer Teknoloji alanında asgari KOBİ sa-

yısı: 5

* Büyük işletme ile işbirliği yapılması du-

rumunda asgari KOBİ sayısı 1’dir.

İşletici Kuruluş Modeli 

ön başvuru ve kontrol

Başvuru sahibi, İşbirliği Destek Progra-

mı proje ön başvuru formunu KOBİ Bil-

gi Sistemi üzerinden doldurur, işbirliği 
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sözleşmesini ve ön başvuruya esas ek 

belgeleri KOBİ Bilgi Sistemi’ne yükler ve 

başvurusunu onaylar. Ön başvurusu uy-

gun bulunan başvuru sahibi, ön başvuru 

kontrol sonucunun bildirim tarihinden 

itibaren 90 gün içinde, İşbirliği Destek 

Programı Proje Başvuru Formunu KOBİ 

Bilgi Sistemi üzerinden doldurur, baş-

vuruya esas ek belgeleri KOBİ Bilgi Sis-

temi’ne yükler ve başvurusunu onaylar. 

Başvuru sahibinin, süresi içinde proje 

başvurusu yapmaması durumunda, 

yeniden ön başvuru yapması gerekir. 

Kontrol sonucu uygun bulunan, mali ve 

teknik açıdan incelenen projeler, değer-

lendirilmek ve karar alınmak üzere kurul 

sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimi 

tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden 

kurula sunulur. Kurul tarafından yapılan 

değerlendirme sonucunda proje, görü-

şe gönderilebilir, revizyonu istenebilir, 

kabul edilebilir veya reddedilebilir. Kurul 

kararında projeye ilişkin ret veya reviz-

yon gerekçeleri belirtilir.

Destek Üst Limiti, Destek Oranı 

ve Desteklenecek Proje Giderleri

İşletici kuruluş modelinde proje destek 

üst limiti geri ödemesiz 2 milyon TL ve 

geri ödemeli 3 milyon TL olmak üzere 

toplam 5 milyon TL’dir. Proje ortaklığı 

modelinde proje destek üst limiti 5 mil-

yon TL’dir. Bu üst limit, öncelikli teknoloji 

alanlarında gerçekleştirilecek projeler 

için 10 milyon TL’dir. Proje ortaklığı mo-

delinde kurul tarafından proje ortağı ol-

ması uygun bulunan her bir işletme için 

destek üst limiti, 250 bin TL geri öde-

mesiz ve 500 bin TL geri ödemeli olmak 

üzere toplam 750 bin TL’dir. Ancak bu 

üst limit;

a) Yüksek teknoloji alanlarında gerçek-

leşecek işbirliklerinde, 1 milyon TL geri 

ödemesiz ve 1 milyon TL geri ödemeli 

olmak üzere toplam 2 milyon TL,

b) Orta-yüksek teknoloji alanlarında ger-

çekleşecek işbirliklerinde, 500 bin TL 

geri ödemesiz ve 500 bin TL geri öde-

meli olmak üzere toplam 1 milyon TL’dir.

Program kapsamında, kurul kararı ile 

aşağıda yer alan giderlere destek verilir:

a) Personel,

b) Makine, teçhizat ve kalıp,

c) Hammadde ve malzeme,

ç) Yazılım,

d) İşyeri kirası,

e) Hizmet alımı,

f ) Diğer proje giderleri

Kurul, projenin gerektirdiği gider kalem-

lerini ve desteklemeye esas tutarları 

belirler. Bina inşaat, tadilat, gayrimenkul 

alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, 

enerji, su, haberleşme ve finansman gi-

derleri, vergi, resim ve harçlar, sosyal 

güvenlik primleri, proje ile ilgili olmayan 

personel giderleri ve proje ile ilişkilendi-

rilmemiş diğer giderler desteklenmez. 

Sizin işletmenizin hangi desteğe ihtiya-

cı var? Gelin bize birlikte karar verelim. 

Dokuz farklı konuda 290 bin TL’ye kadar 

destek!

İşletme Geliştirme Destek

Programı

İşletme Geliştirme Destek Programı ile 

küçük ve orta ölçekli işletmelerin re-

kabet güçlerinin, kurumsallaşma-mar-

kalaşma düzeylerinin ve ekonomideki 

paylarının arttırılması, kapasitelerinin ge-

liştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşı-

lanması amaçlıyoruz.

Destek unsurları ve üst limitleri (TL)

1- Yurt İçi Fuar Desteği 50.000 

2- Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000*

3- Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 

50.000**

4- Eğitim Desteği 20.000

5- Enerji Verimliliği Desteği 35.000

6- Tasarım Desteği 25.000

7- Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 

30.000***

8- Belgelendirme Desteği 30.000***

9- Test ve Analiz Desteği 30.000

Tüm bölgelerde destek oranı yüzde 60 

olarak uygulanır.

(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri 

kapsamında her yıl belirlenen finalistler, 

KOSGEB tarafından düzenlenen yurt 

dışı iş gezisi programından bir defaya 

mahsus olmak üzere üst limitler dikkate 

alınmaksızın yüzde 100 oranında destek-

lenir.

(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 

kapsamında istihdam edilecek elemanın, 

yeni mezun, kadın, engelli, birinci dere-

ce şehit yakını veya gazi olması halinde 

destek oranına yüzde 20 ilave edilir.

(***) TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak 

belgeler, yüzde 100 oranında destekle-

nir.
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I
sıtma, Soğutma, Havalandırma, Ya-

lıtım, Pompa, Vana gibi farklı ürün 

gruplarını tek bir çatı altında top-

layacak fuar aynı zamanda, TMMOB 

Makina Mühendisleri Odası tarafından 

düzenlenecek olan 14. Ulusal Tesisat 

Mühendisliği Kongresine de ev sahipliği 

yapacak. TMMOB Makina Mühendisleri 

Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğün-

de ilki 1993 yılında düzenlenen ve 2019 

Yılı Nisan Ayında 14.'sü düzenlenecek olan 

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TES-

KON) sektörün en önemli HVAC&R etkinliği 

olan Sodex fuarıyla birlikte 17-20 Nisan 2019 

tarihleri arasında İzmir Tepekule Kongre ve 

Sergi Merkezi’nde düzenlenecek. Hannover 

Messe Sodeks Fuarcılık tarafından gerçekleşti-

rilecek Teskon+Sodex Fuarı, 12 yılı aşkın süredir 

Teskon kongresiyle eş zamanlı olarak düzenleni-

yor. Gerçekleşecek olan kongrede birçok seçkin 

akademisyen, mimar, mühendis, proje firmalarının 

yetkilileri ve sektör profesyonelleri Teskon+Sodex 

çatısı altında bir araya gelerek önemli bilgi paylaşım-

larında bulunacaklar.

Teskon+Sodex Fuarı üretim ve kullanım açısından her 

zaman ısıtma, soğutma, klima ve montaj sektörlerinin kalbi 

olan İzmir’e ve bölgeye sektördeki son gelişmeleri ve ürünleri 

getirmeye devam ediyor. Yüzlerce yerli ve yabancı firmanın yer 

alacağı Ege Bölgesi’nin bu önemli buluşmasında yerinizi almak için 

acele edin.

GÜNCEL
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