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Değerli Okurlarımız,

Türkiye’nin güneş enerjisi alanındaki en köklü ve 
tek uluslararası sektör birliği olan GÜNDER’in 
hazırladığı GÜNDERGİ’nin 20. ve 2021 yılın ikinci 
sayısından herkese merhaba. 

Covid 19 salgını yakın gelecekte yenilenebilir ener-
jiye, enerji verimliliği uygulamalarına ve dijital dü-
zene daha çok ihtiyaç duyulacağını gösteren tarihi 
bir dönemeç oldu. Enerji depolama ve elektrikli 
araç altyapısı da dahil olmak üzere, yeni enerji tek-
nolojilerine yapılan karbon nötr yatırımlarda sürekli 
bir büyüme öngörüyoruz. Salgın sonrası dünyada 
ekonomik geleceğin şekillenmesi ve toparlanmanın 
desteklenmesinde, gelecekteki enerji ihtiyaçlarının 
karşılanmasında tüketici dostu kullanımı ile güneş 
enerjisi, elektrik depolama ve elektrikli araçlar sür-
dürülebilir geleceğin 3 büyük oyuncusu olacak.

GÜNDERGi’nin bir önceki sayısından bu yana 
yılın en önemli gelişmesi YEKA GES 3 ihale-
lerinin başlaması oldu. İhalelere yönelik yoğun 
ilgi, Türkiye’nin enerji geleceğinde güneş enerjisi 
olduğunun kanıtıdır. Yıllık güneş enerjisi kurulu-
munda sektör beklentisi 1000-3000 megavat 
seviyelerinde. Bu tür ihalelerle sağlanacak 
kapasitelerin önümüzdeki yıllarda da gü-
neş enerjisi sektörünü dinamik ve canlı 
tutacağına inanıyoruz. Yeni sayımızda; 
iklim krizi, 2021 Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Konferansı (COP 26) ve enerji 
dönüşümü gibi konularda kıymetli uzman 
görüşlerini içeren yazıların yanı sıra 
yenilenebilir enerji sektörünün 
hızlı yükselişine tanıklık eden 
raporlara, pandemi ile şekil-
lenen yeni küresel risklere, 
MÜKAD ve Temiz Hava 
Hakkı Platformu gibi kardeş 
sivil toplum kuruluşlarımız ile 
röportajlara kadar dopdolu 
bir sayı sizi bekliyor.

Bu zor zamanlarda, GÜNDER-
Gİ’nin yeni sayısını keyifle oku-
manızı dileriz. Herkese Sağlıklı ve 
Güneşli Günler Dileriz.

Dear readers,
Greetings to everyone from the second issue of 
the year 2021 and 20th issue of GÜNDERGİ, the 
publication of GÜNDER, the longest-established 
and single international sectorial organization of 
Turkey in the field of solar power. 

The COVID-19 pandemic has been a historical 
turning point, indicating that in the near future 
there will be a greater need for renewable en-
ergy, energy efficiency applications and digital 
order. We anticipate continued growth in carbon 
neutral investments in new energy technologies, 
including energy storage and electric vehicle infra-
structure. In the post-epidemic world, solar energy, 
electricity storage and electric vehicles with their 
consumer-friendly use in shaping the economic 
future and supporting recovery and meeting future 
energy needs will be the 3 major players in the 
sustainable future.

Since the previous issue of GÜNDERGi, the most 
significant development of the year was the start 
of YEKA GES 3 tenders. This intense interest in ten-
ders is proof that solar energy is in Turkey’s energy 
future. The industry expectation for annual solar 

installation is at 1000-3000 megawatts range. 
We believe that the capacities to be provided 
through such tenders will keep the solar energy 
sector dynamic and alive in the coming years.

In our new issue; there are valuable articles pre-
pared with expert opinions about such as the 

climate crisis, 2021 United Nations Climate 
Change Conference (COP 26) and the 

energy transformation; also, there are 
some reports witnessing the rapid 

rise of the renewable energy sector, 
the new global risks shaped by the 

pandemic, and interviews from 
non-governmental organiza-

tions such as Right to Clean 
Air Platform and the Asso-
ciation of Female Engineers 
and Architects (MÜKAD).

We hope you enjoy the new 
issue of GÜNDERGİ in these 

hard times. We wish healthy and 
sunny days for all.

Kutay Kaleli
Günder Başkanı
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The General Directorate of 
Forestry (OGM) generates 
TRY 1 million worth of 
power by solar energy in a 
period of 1 year
Established to preserve and improve the forests of 
Turkey, the General Directorate of Forestry (OGM) 
maintains its efforts in recycling and renewable energy. 
Using its 909-KW solar power plant at its Ankara 
headquarters to generate TRY 940,000 worth of power 
in a year, OGM has started to leverage solar energy for 
almost 40 percent of its power demand.
Fighting for the forests of Turkey for 182 years, OGM 
carries out special projects for renewable energy 
and Zero Waste. OGM contributes to environmental 
conservation with its solar panels and waste recycling 
plants established in its Ankara campus.
Almost TRY 1 million worth of solar power 
generated in 1 year’s period
The solar powerhouse established at the headquarters 
of the General Directorate of Forestry with an investment 
in excess of TRY 4 million in 2019 generates the 909 KW 
of power with 2840 solar panels. The plant 1,230,000 
KWh of power equivalent to TRY 940,000 from January 
2020 to January 2021. The power plant is expected to 

OGM’den 1 yılda 1 
milyon TL’lik güneş 
enerjisi üretimi
Türkiye orman varlığının korunması ve geliştirilmesi 
için çalışan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), geri 
dönüşüm ve yenilenebilir enerji konusunda da 
çalışmalarına devam ediyor. Ankara’daki genel 
merkeze kurulan 909 KW’lık güneş enerjisi santrali 
ile bir yılda 940 bin TL’ye tekabül eden enerji üretimi 
yapan OGM, yıllık enerji ihtiyacının neredeyse yüzde 
40’ını güneş enerjisinden karşılamaya başladı.
Oksijen üretimi için hayati öneme sahip olan orman 
varlıkları için 182 yıldır mücadele eden OGM, bir 
yandan da yenilenebilir enerji ve Sıfır Atık kapsamında 
özel projeler yürütüyor. OGM Ankara’daki yerleşkesine 
kurduğu güneş enerjisi santrali ve atık dönüşüm 
tesisleri ile çevrenin korunmasına katkı sağlanıyor.
1 yılda yaklaşık 1 milyon TL’lik güneş enerji üretildi
2019 yılında 4 milyon TL’yi aşan bir yatırımla Orman 
Genel Müdürlüğü’nün genel merkezine kurulan 
909KW’lık güneç enerjisi santralinde 2840 adet panel 
bulunuyor. Santral, Ocak 2020 – Ocak 2021 tarihleri 
arasında, 1 yıllık sürede 1.230.000 KWh’lik 940 bin 
TL’ye tekabül eden üretim gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 
yılda yatırım maliyetini karşılaması beklenen tesisin 
1 yıllık üretimi, OGM’nin yıllık enerji tüketiminin yüzde 
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pay for its investment cost in four years, and OGM 
managed to meet 39 percent of its yearly power 
consumption by solar energy.
Forest villagers generate their own electricity
Designing projects to spread the use of solar 
power in forest villages, OGM has completed 
field installation works and commissioned 100 
KW of capacity in the forest villages of Afyon and 
Konya under its Forest Village Solar Power Project 
(ORKÖYPV) launched as part of the United Nations 
Development Program (UNDP). Solar panels have 
been installed on the rooftops of 255 houses in 19 
provinces across Turkey. 23 Regional Directorates 
of Forestry has started surveying efforts for 
installation of solar panels on 700 houses in 
forest villages. Installation of rooftop PV panels is 
expected to be completed after August 2021. Also 
preparing the “Type Project for On-grid Rooftop 
Photovoltaic Power Stations”, OGM will continue its 
efforts to spread PV panels to the entire country.
Biogas to heat village houses
A biofuel plant established in Eskişehir by the 
General Directorate of Forestry generates enough 
energy to warm a 400 square meters of area. The 
biofuel plant built in the Arıkaya Quarter of Alpu, 
Eskişehir, is also supported with a two-panel solar 
collector that supplies solar power to the plant. 
Also intended to generate biogas, the system is 
supplied with four rubbers for biogas storage. The 
biogas to be collected by a fermentation process 
of 7-8 days is intended to be used in the tea 
house at the village hall and to heat cauldrons for 
weddings and other events.
OGM campus waste goes recycling
The General Directorate of Forestry also struggles 
for waste recycling. Metal, plastic, paper, wood 
and battery wastes are collected in recycle bins 
deployed in the OGM campus as part of the Zero 
Waste project of the Ministry of Environment 
and Urbanization. There is also a medical waste 
container in the OGM campus.
OGM has also launched a project to turn organic 
waste into fertilizer. The project is designed to 
recover the organic waste in the OGM campus 
that would otherwise end up in landfills. The 
composting unit commissioned in September 
2020 composts the garden wastes as well as 
organic kitchen and cafeteria wastes produced by 
the campus facilities into organic fertilizer. 50 kg 
of natural fertilizer produced in 30 days is used for 
landscaping of the OGM campus.

39’unu güneş enerjisinden karşılamasını sağladı.
Orman köylüleri kendi enerjilerini üretiyor
Güneş enerjisi kullanımının orman köylerinde de 
yaygınlaştırılması için projeler yürüten OGM, Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hayata 
geçirdiği Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden 
Elektrik Üretimi (ORKÖYPV) projesiyle bu güne kadar 
Afyon ve Konya illerinde 100 KW saha kurulumu 
tamamlayarak üretime geçilmesini sağladı. Türkiye 
genelinde 19 ilde 255 hanenin çatısına GES kurulumu 
yapıldı. 23 Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman 
köylüsü 700 hanenin çatısına GES kurulumu için 
tespit çalışmaları başlatıldı. Ağustos 2021’den itibaren 
PV çatı kurulumların tamamlanması planlanıyor. 
“Şebekeye Bağlı Çatı Tipi Güneş Enerjisi Tip Projesi”ni 
de hazırlayan OGM, gelecek yıllarda da ülke genelinde 
yaygınlaştırma çalışmalarına devam edecek.
Köy ocakları biyogazla ısıtılıyor
Orman Genel Müdürlüğü güneş enerjisinin yanı sıra, 
Eskişehir’de kurduğu biyoyakıt tesisi ile yaklaşık 400 
metrekarelik alanı ısıtabilecek üretim de yapıyor. 
Eskişehir İli Alpu İlçesi Arıkaya Mahallesi’nde kurulan 
biyoyakıt tesisine eklenen 2 panelli güneş kollektörü 
ile sistem, güneş enerjisi ile de desteklendi. Biyogaz 
üretiminin de amaçlandığı bu sisteme, biyogazın 
depolanmasını sağlayan 4 adet lastik monte 
edildi. 7-8 günlük mayalanma sürecinin sonunda 
elde edilecek biyogaz, köy konağında bulunan çay 
ocağında ve gerekli olduğu durumlarda köy düğün 
ve cemiyetlerinde yemek kazanlarının ısıtılması için 
kullanılması amaçlanıyor.
OGM kampüsünün tüm atıkları geri dönüşüme 
gidiyor
Orman Genel Müdürlüğü atıkların dönüştürülmesi için 
de mücadele ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
Sıfır Atık projesi kapsamında OGM genel merkezde 
kurulan 90 adet geri dönüşüm kumbarası ile metal, 
plastik, kağıt, ahşap, cam ve pil atıklarını toplanıyor. 
Genel müdürlüğün bulunduğu alanda ayrıca 1 adet de 
tıbbi atıkların toplanması için kumbara yer alıyor.
OGM ayrıca organik atıkları doğaya gübre olarak 
kazandırmak için de çalışma yürütüyor. Bu proje ile 
OGM kampüsünde ortaya çıkan organik atıkların çöpe 
gitmesi yerine, tabiata yeniden faydalı bir şekilde 
kazandırılması amaçlanıyor. Eylül 2020’de faaliyete 
geçen kompost ünitesi ile kampüsün içerisinde 
bulunan yemekhane ve restoranlardan çıkan organik 
mutfak atıkları, çay ocaklarından çıkan çay posaları 
ve bahçe atıkları organik gübreye dönüştürülüyor. 30 
günde yaklaşık 50 kg olarak elde edilen doğal gübre 
OGM kampüsünün peyzaj düzenlemesi için kullanılıyor.

 KISA-KISA 
 BRIEF ARTICLES 

7
Nisan • Mayıs • Haziran / April • May • June 2021



KPMG: “The pandemic 
raised renewable energy 
demand”
International audit, tax and consultancy company KPMG 
published its Report “Sectoral Overview of Oil and 
Natural Gas: The New Reality”. According to the report, 
the pandemic slowed down the economic activity but 
raised awareness of the environment and climate. 
KPMG published the Oil and Natural Gas Sectoral 
Overview Report. The report analyzes the changes 
in the energy industry and gives guidance to the 
leaders of oil and natural gas to to help them keep 
up with these changes. The report emphasizes that 
conventional business models and assumptions are 
not relevant any longer, suggesting that oil and natural 
gas companies should discover digital channels and 
increase their product and service diversity to meet the 
shifting demand. According to the report, “Companies 
resisting the ongoing challenges can only be successful 
if they embrace the fundamental changes affecting the 
industry.”
Commenting on the report, KPMG Leader of Turkish 
Oil and Natural Gas Industry, Hakan Demirelli, said: 
“The slowing down economic activity caused by the 
pandemic has allowed people all around the world to 
breathe clean air. This resulted in an increase in clean 

KPMG: “Pandemi, 
yenilenebilir enerjiye 
talebi artırdı”
Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi 
KPMG, Petrol ve Doğal Gaz Sektörel Bakış: Yeni 
Gerçeklik Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, 
pandeminin neden olduğu ekonomik yavaşlama, çevre 
ve iklimle ilgili farkındalığı artırdı. 
KPMG’nin hazırladığı Petrol ve Doğal Gaz Sektörel 
Bakış Raporu’nda pandemiyle birlikte enerji 
sektöründe yaşanan değişimlerin analizi yapılırken 
petrol ve doğal gaz liderlerine de değişime uyum 
sağlamaları için rehber niteliğinde tavsiyelerde 
bulunuluyor. Raporda, geleneksel iş modelleri ve 
varsayımlarının artık geçerliliğini kaybettiğine 
vurgu yapılarak, petrol ve doğal gaz şirketlerinin 
değişen talepleri karşılayabilmek için dijital kanalları 
keşfetmeleri ve mevcut ürün ve hizmetlerini 
çeşitlendirmeleri öneriliyor. Raporda, “Mevcut 
zorluklara direnen şirketler için başarı, endüstriyi 
etkileyen temel değişiklikleri benimsemekten 
geçiliyor” deniliyor.
Raporu yorumlayan KPMG Türkiye Petrol ve Doğal Gaz 
Sektör Lideri Hakan Demirelli, “Pandeminin neden 
olduğu yavaşlayan ekonomik faaliyetler sayesinde 
insanlar, dünyanın dört bir yanında temiz hava soluma 

 KISA-KISA 
 BRIEF ARTICLES 

8
Nisan • Mayıs • Haziran / April • May • June 2021



energy demand and decarbonization pressure on oil 
and natural gas companies. Customers now demand 
that the energy they need come from different energy 
sources including renewables and be adapted to their 
specific needs. At this point, the industry should be 
ready to present a more comprehensive energy mix 
to a broader customer base. What shifts the paradigm 
in this scenario is not the technology but a broad 
customer base covering citizens, companies and even 
governments.”
“Dramatic changes occurred globally in consumer 
behaviors, product and service demand, energy use, 
supply chains, technology needs and much more,” 
said Demirelli. “The amount of change that would 
normally take several years occurred in a matter of 
weeks, making digital economy suddenly outrun the 
conventional economy.” Decarbonization will not be 
enough Pointing out that the customers and companies 
lying in the base set the rules of digital economy, 
Demirelli stated that such trends as the demand for 
clean energy that started before the pandemic will 
gain momentum in this period. Demirelli said: “Global 
population increase, electrification of developing 
countries, developing country citizens’ demand for 
access to a modern life and the rising purchasing 
power... All these developments support underpin 
the demand for petrochemicals, power generation 
and fuel. However, oil and natural gas companies 
will not only decarbonify their corporate footprints. 
Stakeholders expect companies to have concrete 
plans rather than superficial activities and directly 
modify their operations. Among the options for meeting 
environmental obligations are forming partnerships 
with green energy providers or investing in such 
companies, decarbonizing fossil fuels by returning 
to completely new businesses and industries or new 
technologies and processes.”
Electric vehicles attract more investment
Noting that some oil and natural gas companies 
transition to renewable energy as part of their efforts to 
balance potential loss of demand, Demirelli said: “Five 
out of eight of the largest oil and natural gas companies 
of America and Europe have renewable energy teams 
and strategies while six of them have set up venture 
capital funds to invest in emerging renewable energy 
technologies and startups. Companies’ demand for 
green energy means a growing potential customer 
pool for the oil and natural gas companies with a 
clean energy option. As electric vehicles become more 
common, oil and natural gas companies gradually join 
electricity companies in the charging game.”

imkanına kavuştu. Bu da temiz enerji taleplerini, petrol 
ve doğal gaz şirketleri üzerindeki karbondan arındırma 
baskısını artırdı. Müşteriler artık ihtiyaçları olan enerjinin 
yenilenebilir enerji kaynakları da dahil olmak üzere 
farklı kaynaklardan gelmesini ve özel ihtiyaçlarına 
uyarlanmasını talep ediyor. Bu noktada endüstrinin daha 
geniş bir müşteri tabanına daha kapsamlı bir enerji 
karışımı sunmaya hazır olması gerekiyor. Bu senaryoda 
ezber bozan, teknoloji değil vatandaşlardan şirketlere ve 
hatta hükümetlere kadar uzanan kapsamlı müşteri tabanı” 
şeklinde konuştu.
Demirelli, “Tüm dünyada tüketici davranışları, ürün ve 
hizmet talebi, enerji kullanımı, tedarik zincirleri, teknoloji 
ihtiyaçları ve daha birçok alanda dramatik değişimler 
yaşandı. Normalde birkaç yıl içerisinde meydana 
gelebilecek bir dönüşüm haftalar içinde gerçekleşerek 
dijital ekonomi birdenbire geleneksel ekonomiyi geride 
bıraktı” dedi. Karbonsuzlaşma yetmeyecek Dijital 
ekonominin kurallarını tabana yayılan müşteri ve 
şirketlerin belirlediğine dikkat çeken Demirelli, pandemi 
öncesi başlayan temiz enerjiye olan talep gibi trendlerin 
bu süreçte hızlandığını belirtti. Demirelli, “Küresel nüfus 
artışı, gelişmekte olan ülkelerin elektriklendirilmesi ve 
bu ülkelerin vatandaşlarının modern olanaklara duyduğu 
arzu ve satın alma gücünün artışı… Tüm bu gelişmeler 
petrokimya, elektrik üretimi ve yakıt talebini destekliyor. 
Ancak petrol ve doğal gaz şirketleri sadece kurumsal ayak 
izlerini karbondan arındırmakla yetinemeyecek. Paydaşlar, 
şirketlerden yüzeysel faaliyetlerden ziyade somut 
planlara sahip olmalarını ve operasyonlarında doğrudan 
değişiklikler yapmalarını bekliyor. Çevresel yükümlülükleri 
karşılayacak seçenekler arasında yeşil enerji sağlayıcıları 
ile ortaklıklar veya bu tarz şirketlere yatırım yapılması, 
tamamen yeni işlere ve sektörlere dönüş veya yeni 
teknoloji ve süreçler yoluyla fosil yakıtların karbondan 
arındırılması yer alıyor” ifadelerini kullandı.
Elektrikli araçlara yatırım artıyor
Bazı petrol ve doğal gaz şirketlerinin potansiyel talep 
düşüşünü dengeleme çabalarının bir parçası olarak 
yenilenebilir enerjiye geçiş yaptığını da vurgulayan 
Demirelli, “Amerika ve Avrupa’nın en büyük sekiz petrol 
ve doğal gaz şirketinden 5’i yenilenebilir enerji stratejisi 
ve ekiplerine sahip, 6’sı ise gelişmekte olan yenilenebilir 
teknolojilere ve start-up’lara yatırım amacıyla risk 
sermayesi fonları kurdu. Şirketlerin artan yeşil enerji 
talebi, temiz enerji opsiyonuna sahip petrol ve doğal gaz 
şirketleri için büyüyen bir potansiyel müşteri havuzu 
anlamına geliyor. Elektrikli araçların yaygınlaşması ile 
birlikte şarj konusunda elektrik şirketleri ile birlikte petrol 
ve doğal gaz şirketlerinin de yavaş yavaş oyunun bir 
parçası haline gelmeye başladığı görülüyor” dedi.
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Solar energy accounted 
for 6,964 MW of the total 
installed capacity at the end 
of March 2021
Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) 
has published the Installed Capacity Report for March 
2021. According to the report, the total installed capacity 
is 97,069.7 MW, and solar power plants accounted for 
6,964 MW of the total installed capacity as of the end of 
March 2021. Solar power installed capacity increased 
by 95 MW compared to the previous month.
According to TEİAŞ data, natural gas power plants 
account for the largest part of the installed capacity 
with 25,697.8 MW, followed by dam energy sources 
with 23,236.6 MW The installed capacity is 8,090.4 MW 
for hydroelectric power plants, 10,119.9 MW for lignite 
power plants, 8,986.9 MW for imported coal power 
plants, 1,623.9 MW for geothermal power plants, and 
1,147.9 MW for biomass power plants.
According to the monthly installed capacity report of 
TEİAŞ, power generation installed capacity reached 
97,069.7 MW in March with a 361 MW increase over the 
previous month.
While the number of unlicensed SPPs reached 7,742 
with an increase of 77 plants over the previous months, 
the total number of SPPs including licensed plants 
reached 7,779.

2021 Mart ayı 
sonunda kurulu gücün 
6 bin 964 MW’lık kısmı 
güneş enerjisinden 
sağlandı
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Mart 2021 
Kurulu Güç Raporunu Yayınladı. Rapora göre, 
toplam kurulu güç 97.069,7 MW olurken 2021 
Mart ayı sonunda kurulu gücün 6.964 MW’lık kısmı 
güneş enerjisi santrallerinden sağlandı. Güneş 
enerjisindeki kurulu güç bir önceki aya göre 95 MW 
artış gösterdi.
TEİAŞ’ın verilerine göre, kurulu güç içerisindeki en 
büyük pay 25.697,8 MW ile doğal gaz santrallerinin, 
ardından ise 23.236,6 MW ile barajlı kaynakların 
oldu. Akarsu tipi hidroelektrik santrallerin 
kurulu gücü 8.090,4 MW, linyitin 10.119,9 MW, 
ithal kömürün 8.986,9 MW, rüzgarın 9.360,6 MW, 
jeotermalin 1.623,9 MW ve biyokütlenin 1.147,9 MW 
oldu.
TEİAŞ’ın aylık olarak yayınladığı kurulu güç 
raporuna göre, mart ayında elektrik üretim kurulu 
gücü bir önceki aya göre 361 MW artış ile 97.069,7 
MW değerine ulaştı.
Türkiye’deki lisanssız GES sayısı ise bir önceki aya 
göre 77 adet artarak 7.742’ye ulaşırken lisanslı 
santral dahil toplam GES adedi 7.779’a ulaştı.

 KISA-KISA 
 BRIEF ARTICLES 

10
Nisan • Mayıs • Haziran / April • May • June 2021





US to reduce solar 
power costs by 60 
percent by 2030
Biden administration has announced that they plan 
to reduce solar power costs by 60 percent within the 
next 10 years as part of their objective to achieve 
100-percent clean energy by 2035.
According to the a news article that appeared in 
Bloomberg, solar power targets set by the Department 
of Energy require the cost per kWh of utility solar 
power from the current 4.6 cents to 3 cents by 2025 
and 2 cents by 2030.
“Solar power is cheaper than coal and other fossil 
fuels in many parts of the country, and with further 
innovations, we can cut the costs by half within ten 
years,” said Jennifer M. Granholm, the Minister of 
Energy.
“$128 million of funding will be made available; 
SPP installations should speed up”
The department announced that it makes available 
$128 million of funding to reduce the cost of power, 
improve its performance and speed up its distribution 
so that the new objective can be achieved. The largest 
part of the money will be spent on research on thin-
film solar cells, intensified solar-thermal technologies.
The cost of grid-grade solar power dropped to $6 
cents in 2017, meeting the target set by the former 
President Barack Obama in 2011. According to the 
Department of Energy, solar power plants with 
hundreds of gigawatts of capacity will have to be 
installed five times as fast as the current installation 
rate to fulfill President Joe Biden’s promise of the 
carbon-free power grid by 2035.

ABD, 2030’a kadar güneş 
enerjisi maliyetlerini 
yüzde 60 azaltmayı 
hedefliyor
Biden yönetimi 2035 yılına kadar yüzde 100 temiz enerji 
hedefine ulaşmak için önümüzdeki on yıl içinde güneş 
enerjisinin maliyetlerini yüzde 60 azaltmayı planladıklarını 
açıkladı.
Bloomberg tarafından yapılan haberde, Enerji Bakanlığı 
tarafından uygulanmakta olan güneş enerjisi hedefleri, 
kamu hizmeti ölçeğindeki güneş enerjisi projeleri için 
kilovat-saat başına 4,6 sent olan maliyetinin 2025’e kadar 3 
sente ve 2030’a kadar 2 sente düşürülmesini gerektiriyor.
Enerji Bakanı Jennifer M. Granholm yaptığı açıklamada, 
“Ülkenin birçok yerinde güneş enerjisi kömür ve diğer fosil 
yakıtlardan zaten daha ucuz durumda ve daha fazla yenilikle 
maliyeti on yıl içinde yarıdan fazla azaltabiliriz” dedi.
“128 milyon dolarlık finansman sağlanacak; GES 
kurulumlarının hızlanması gerekecek”
Bakanlık yeni hedefe ulaşılmasına yardımcı olmak için güç 
kaynağının maliyetini düşürmeyi, performansını iyileştirmeyi 
ve dağıtımını hızlandırmayı amaçlayan 128 milyon dolarlık 
finansman sağladığını da açıkladı. Paranın çoğu, ince film 
güneş enerjisi hücresi ve yoğunlaştırılmış güneş-termal 
teknolojilerine yönelik araştırmalara gidecek.
Şebeke ölçeğinde güneş enerjisinin maliyeti, 2011’de 
eski Başkan Barack Obama tarafından belirlenen hedefi 
karşılayarak 2017’de kilovat saat başına 6 sente düşmüştü. 
Enerji Bakanlığı’na göre, Başkan Joe Biden’ın 2035 yılına 
kadar karbonsuz elektrik şebekesi talebini yerine getirmek 
için yüzlerce gigawatt güneş enerjisi santralinin şu anki 
hızından 5 kat daha hızlı kurulması gerekiyor.
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Apple to use Tesla 
batteries in its gigantic 
solar plant
Tech giant Apple announced that it builds a an 
enormous solar power plant in California, and the 
battery supplier of the plant will be Elon Musk’s 
company Tesla. Considered one of the United 
States’ largest power storage projects, the project 
“California Flats” will be capable of powering 7,000 
houses every day.
According to the NTV news, Apple announced that it 
started a project named “California Flats” in March 
2021. The company runs another 130-MW solar 
farm in California. According to the company’s 
statement the plant under construction will allow 
a greater amount of power to be stored and 
distributed as necessary. The plant will be capable 

of powering 7,000 
households per 
day and store 240 
megawatts of 
power per hour.
According to 
the documents 
leaked to the 
press, Apple will 
use a “megapack” 
- 85 lithium-
ion batteries 
manufactured 
by Tesla - to 
store this power 
as stated in the 

planning documents submitted to the Monterrey 
County Board of Auditors last year. Tesla or Apple 
has not commented odn the news that appeared 
in the United States media but chief planner of the 
Monterrey County confirmed that Tesla batteries will 
be used.
Better known for its electric vehicles, Tesla 
introduced its battery pack called “megapack” in 
2019. The battery was launched as a viable product 
for large-scale power storage projects. Some 
experts, though, found the “megapack” choice of 
Apple interesting. Even if the two companies are 
not currently rivals, this may change in the future 
considering Apple’s plans to make its own electric 
vehicles.

Apple açtığı dev güneş 
enerjisi tesisinde Tesla’nın 
ürettiği pilleri kullanacak
Teknoloji devi Apple’ın ABD’nin California eyaletinde 
büyük bir güneş enerjisi depolamam tesisi inşa ettiği 
ve depolama için pillerin Elon Musk’ın CEO’su olduğu 
Tesla’dan satın alınacağı açıkladı. Ülkedeki en büyük 
enerji depolama projelerinden biri olarak görülen 
“California Flats” adlı tesisin bir gün içinde 7 bin eve 
güç sağlamaya yetecek kadar enerji dağıtabileceği ifade 
edildi.
NTV’den yapılan haberde, Apple, Mart 2021’de California 
Flats” adlı yeni güneş enerjisi depolama projesine 
başladığını duyurmuştu. Bununla birlikte şirketin, aynı 
eyalette 130 megawatt’lık bir güneş enerjisi çiftliği daha 
bulunuyor. iPhone üreticisinden yapılan açıklamada, 
inşa edilecek olan yeni tesisin geliştirmenin daha fazla 
enerjiyi depolamasına 
ve gerektiğinde 
dağıtmasına izin 
vereceğini söyledi. 
Buna göre, tesis 
bir gün için 7 bin 
eve güç sağlamaya 
yetecek kadar 
elektriği dağıtabilecek 
ve saatte 240 
megawatt enerji 
depolayabilecek.
Basına sızan 
belgelerde ise, 
Apple’ın geçen yıl 
Monterey County 
Denetçiler Kurulu’na sunduğu planlama belgelerinde, 
bu enerjiyi “megapack” adı verilen 85 Tesla lityum iyon 
pil kullanarak depolayacağı yer aldı. Tesla ve Apple 
ABD basınında yer alan haberler ilişkin yorum yapmadı 
ancak Monterey County’nin planlama şefi, Apple’ın, 
Tesla’nın pillerini kullanacağını doğruladı.
Daha çok elektrikli arabaları ile tanınan Tesla, 2019 
yılında megapack adlı bataryasını basına sürdü. Batarya, 
büyük ölçekli enerji depolama projeleri için uygun bir 
ürün olarak lanse edildi. Öte yandan, bazı uzmanlar 
tarafından Apple’ın “megapack” seçimi ilginç bulundu. 
İki şirket şu anda birebirde rakip olmasa da ilerleyen 
süreçte bu değişebilir. Çünkü Apple kısa bir zaman 
sonra kendi elektrikli otomobilini piyasaya sürmeyi 
amaçlıyor.
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Association of Female 
Engineers and Architects 
(MÜKAD) issue a 
statement of support 
for the EQUALBY 30 
campaign
EQUALBY 30 is a campaign that is intended to 
promote public commitment for equal pay, leadership 
and opportunities for the women in the industry by 
2030. EQUALBY 30 is a request from companies and 
governments to approve the principles, then take 
concrete steps to increase women’s participation in 
the clean energy industry and close the gender gap. 
The Association of Female Engineers and Architects 
announced in a statement published on its website 
that it supports the EQUALBY 30 campaign.
The statement made by MÜKAD is as follows:
MÜKAD will engage in activities that will raise 
awareness, disseminate knowledge and give courage 
for employment of more women in the renewable 
energy industry.

 � MÜKAD will help female engineers and 
architects get free training in the renewable 
energy industry.

 � MÜKAD will inform companies and government 
units about the campaign to raise awareness, 
attempting to increase the Turkish supporters of 
the EQUALBY 30.

 � MÜKAD will organize online events with WiRE 
that the Association is in partnership with in the 
field of renewable energy to help the women in 

the industry share their 
experiences.

 � MÜKAD is a 
supporter of ZeroBuild 
in Turkey since 2020, 
and it will continue 
to be a supporter in 
the future. MÜKAD 
will include our 
student members in 
the university groups 
of ZeroBuild to raise 
awareness among 
them.

Mühendis ve Mimar 
Kadınlar Derneği 
(MÜKAD), EQUALBY 30 
kampanyasına destek 
açıklaması yayınladı
EQUALBY 30 kampanyası, kamu ve özel sektör 
kuruluşlarının 2030 yılına kadar sektördeki kadınlar için 
eşit ücret, liderlik ve fırsatlar sağlamasına yönelik kamu 
taahhüdü oluşturmayı hedefliyor. EQUALBY 30, şirket 
ve hükümetlerden ilkeleri onaylamalarını, ardından 
kadınların temiz enerji sektörüne katılımını artırmak 
için somut adımlar atmalarını ve cinsiyetler arasındaki 
farkı kapatmalarını istiyor. Mühendis ve Mimar Kadınlar 
Derneği web sitesinde yaptığı açıklama ile EQUALBY 30 
kampanyasına destek sunduklarını açıkladı.
MÜKAD tarafından yapılan açıklama şöyle:

 � MÜKAD yenilenebilir enerji sektöründe daha fazla 
sayıda kadının istihdam etmesi için farkındalık 
yaratacak, bilgilendirici ve cesaretlendirici 
aktiviteler yapacaktır.

 � MÜKAD kadın mühendislere ve mimarlara 
yenilenebilir enerji sektöründe ücretsiz eğitimler 
alabilmelerini sağlayacaktır.

 � MÜKAD firmalara ve devlet birimlerine kampanya 
hakkında bilgi sağlayarak, farkındalık yaratacak 
ve Türkiye’de Equal by 30 Kampanyasının 
destekçilerini artırmaya çalışacaktır.

 � MÜKAD yenilenebilir enerji alanında, işbirliği 
içerisinde olduğu WiRE ile birlikte, sektörün önde 
gelen kadınların deneyimlerini paylaşabilecekleri 
sanal etkinlikler yapacaktır.

 � MÜKAD 2020 
yılından itibaren, 
Türkiye’de ZeroBuild 
organizasyonunu 
destekliyor ve 
gelecekte de 
desteklemeye 
devam edecektir. 
Dernek öğrenci 
üyelerimizi, onlarda 
farkındalık yaratmak 
için ZeroBuild 
üniversite gruplarına 
dahil edecektir.
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Daha iyi yarınlar için
imzanı at.

Gelecek nesillerin yarınları için
bugünden sorumluluk alın
Daha iyi bir gelecek için iş modelimizi daha da 
güçlendirerek ekonomik, çevresel ve sosyal 
sürdürülebilirliği her alandaki faaliyetlerimize 
entegre ediyoruz. Hepimizin birlikte nefes aldığı bu 
dünya için enerjimizi yarınlara bağlıyoruz.

Daha fazla bilgi için:
www.prysmiangroup.com.tr/surdurulebilirlik



CK Enerji sells the 
first renewable energy 
certificate issued on 
Blockchain
In a groundbreaking transaction, CK Enerji sold the 
first International Renewable Energy Certificate 
(I-REC) issued on blockchain. The buyer and the seller 
completed the transaction on the Foton I-REC Platform 
without actually seeing each other.
Supporting industrial and commercial customers in 
receiving International Renewable Energy Certificates 
(I-REC) issued by the International I-REC Standard to 
spread the investments and use of renewable energy, CK 
Enerji awarded the certificate on the blockchain system 
in a transaction that is globally the first of its kind. The 
buyer and the seller performed the transaction on the 
Foton I-REC Platform that was launched in February 
2021.
The local representative of I-REC in Turkey and the 
Founding Partner of the Foton I-REC Platform, Can 
Arslan stated that the blockchain technology used for 
secure storage or management of valuable items such 

Blokzinciri üzerinden 
verilen ilk yenilenebilir 
enerji sertifikasının satışı 
CK Enerji tarafından yapıldı
CK Enerji, Türkiye ve dünyada bir ilke imza atarak 
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’nın (I-REC) 
satışını blokzinciri üzerinden yaptı. Alıcı ve satıcı 
birbirini görmeden blokzinciri tabanlı Foton I-REC 
Platformu’dan işlemlerini tamamladı.
Yenilenebilir enerji yatırımı ve kullanımını 
yaygınlaştırmak amacıyla The International I-REC 
Standard tarafından düzenlenen Uluslararası 
Yenilenebilir Enerji Sertifikası’nın (I-REC) sanayi ve 
ticarethane müşterileri tarafından alınmasına destek 
veren CK Enerji, bu alanda Türkiye ve dünyada bir ilke 
imza atarak blokzinciri üzerinden işlem gerçekleştirdi. 
Alıcı ve satıcı Şubat 2021’den beri devrede olan 
blokzinciri tabanlı Foton I-REC Platformu üzerinden 
birbirini görmeden işlem yaptı.
I-REC’in Türkiye’deki yerel temsilciliğini üstlenen 
ve Foton I-REC Platformu’nun Kurucu Ortağı Can 
Arslan, para, kimlik, değerli kağıtlar gibi karşılık 
içeren verilerin güvenli şekilde depolanması veya 
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as money, identity documents and valuable papers 
is finding a wider use in the energy industry, and 
said: “We have taken the first step with a project 
based on the blockchain technology that has 
the potential to transform the renewable energy 
market. Companies registered on the Foton I-REC 
Platform see all bids and perform their transactions 
securely there. The current legislation in effect in 
Turkey require payments to be made in cash or 
through banks rather than in cryptocurrency. If the 
legislation is amended, cryptocurrency may also 
be used in the future. We sold the first renewable 
energy certificate issued on blockchain with CK 
Enerji. This is the first of its kind in Turkey and in the 
world.”
SOLAR POWER CERTIFICATE AWARDED
Noting that they registered to the platform with 
an innovative perspective, CK Enerji Commercial 
Director Kıvanç Akyıldız said: “In our first transaction 
on this platform, we we sold an I-REC certificate 
issued by an unlicensed renewable energy plant 
running on solar energy. Companies aiming to buy 
or sell certificates create a corporate account on 
this platform. Companies are authorized to perform 
transactions and then the process starts. We 
know that the blockchain technology will be used 
intensively in the energy industry in the future. We 
are also working on developing blockchain-based 
projects in our own group companies.”

yönetilmesinde kullanılan blokzinciri teknolojisinin 
enerji sektöründe uygulama alanını giderek 
geliştiğini ifade ederek, “Yenilenebilir enerji pazarını 
değiştirebilecek potansiyele sahip blokzinciri 
teknolojisi ile geliştirdiğimiz proje sayesinde ilk adımı 
attık. Foton I-REC Platformu’na üye olan şirketler, 
burada tüm teklifleri görüyor ve işlemlerini güvenli 
bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Şu anda Türkiye’deki 
mevzuatlar gereği ödeme kripto para ile değil, nakit ya 
da banka üzerinden yapılıyor. İleride düzenlemelerin 
yapılması ile birlikte kripto para kullanımı da söz 
konusu olabilir. İlk yenilenebilir enerji sertifikasının 
satışını blokzinciri üzerinden CK Enerji ile yaptık. Bu 
Türkiye’de olduğu gibi dünyada da bir ilk” diye konuştu.
GÜNEŞ KAYNAKLI SERTİFİKA ALDI
Yenilikçi bakış açısıyla platformun üyeleri arasında 
yer aldıklarını dile getiren CK Enerji Ticaret Müdürü 
Kıvanç Akyıldız da, “Bu platformda yaptığımız ilk 
işlemde, kaynağı güneş olan lisanssız yenilenebilir 
enerji santralinden alınan bir I-REC belgesinin satışı 
işlemini gerçekleştirdik. Sertifika almak ya da satmak 
isteyen şirketler bu platformda kurumsal hesap 
açarak yer alıyor. İşlem yapabilmek için şirketlerin 
yetkilendirme süreçleri tamamlanıyor ve süreç 
başlıyor. Blokzinciri teknolojisinin ileride enerji 
sektöründe çok yoğun olarak kullanılacağını biliyoruz. 
Kendi grup şirketlerimizde blokzinciri tabanlı projeler 
geliştirme yönünde faaliyetlerimizi de yürütüyoruz” 
değerlendirmesinde bulundu.
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“Renewable Energy 
Mixed Fund” by İş 
Portfolio Management 
and J.P. Morgan Asset 
Management
“Renewable Energy Mixed Fund” by İş Portfolio 
Management (İş Portföy) and J.P. Morgan Asset 
Management (JPMAM) is introduced to investors. 
According to the press release issued by İş Portföy, 
İş Portföy Renewable Energy Mixed Fund is intended 
to provide access to global and local investment 
opportunities brought about by the increased use 
of renewable energy sources such as solar, wind, 
biomass and geothermal energy in line with the 
sustainable energy policies.
As part of the partnership that brings together the 
portfolio management experience of İş Portföy and 
the competence of JPMAM in global equity markets 
and artificial intelligence, İş Portföy will use the 
consultancy services of JPMAM to identify the global 
companies that will enable inclusive investments in 
the energy industry. Established and managed by 
İş Portföy, the Renewable Energy Mixed Fund will 
be available from any bank and agency member of 
TEFAS. At least 80 percent of the fund’s portfolio will 
be used to invest in the global and local companies 
best reflecting the potential of the energy industry.

İş Portföy Yönetimi 
ve J.P. Morgan Asset 
Management iş 
birliğinde “Yenilenebilir 
Enerji Karma Fon”
İş Portföy Yönetimi (İş Portföy) ve J.P. Morgan Asset 
Management (JPMAM) iş birliğinde “Yenilenebilir Enerji 
Karma Fon” yatırımcılara sunuldu. İş Portföy’’den 
yapılan basın açıklamasında, İş Portföy Yenilenebilir 
Enerji Karma Fon ile güneş, rüzgar, biyo ve jeotermal 
enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının 
sürdürülebilir enerji politikaları doğrultusunda artan 
kullanımı ile ortaya çıkan küresel ve yerel yatırım 
fırsatlarına erişim sağlanması hedefleniyor.
İş Portföy’ün portföy yönetimi tecrübesini ve JPMAM’ın 
küresel hisse senedi piyasalarındaki ve yapay zeka 
alanındaki yetkinliklerini bir araya getiren iş birliği 
kapsamında, yenilenebilir enerji sektörüne kapsayıcı 
bir yapıda yatırım olanağı sağlayacak küresel 
şirketlerin tespit edilmesi JPMAM’ın İş Portföy’e 
vereceği danışmanlık hizmeti ile gerçekleşecek. İş 
Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu Yenilenebilir 
Enerji Karma Fon TEFAS’a üye tüm banka ve aracı 
kurumlardan alınabilecek. Fon portföyünün en az 
%80’i ile yenilenebilir enerji sektörünün potansiyelini 
en iyi şekilde yansıtan küresel ve yerel şirketlere 
yatırım yapılacak.
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Solar and wind power to 
account for half of the 
global power generation 
capacity in 2035
McKinsey & Company published its annual Global 
Energy Perspective (GEP) 2021 report. Focusing on 
the global economic crisis caused by the pandemic, 
and the latest developments in the energy industry, 
the report clearly shows the transformation in energy 
systems and demand. Presenting the key predictions of 
McKinsey experts in four different scenarios designed to 
reflect the uncertainties as to the rate and scale of the 
transformation, the report state that renewable energy 
sources will dominate the energy industry in 2030.
The report underlines that fossil fuel prices recovered 
when the economies re-opened after a rapid drop at 
the early stages of the pandemic outbreak. According 
to the report, unusual movements in energy markets 
is a natural consequence of the uncertainties caused 
by the pandemic and this makes long-term scenarios 
more relevant than ever. The four scenarios designed by 
McKinsey experts differ in the global rate of transition 

2035’te dünyanın elektrik 
üretim kapasitesinin 
yarısını güneş ve rüzgar 
sağlayacak
McKinsey & Company, her yıl düzenli olarak hazırladığı 
Global Enerji Perspektifi (GEP) 2021 raporunu 
yayınladı. Pandeminin neden olduğu küresel ekonomik 
krizi ve enerji sektöründe yaşananları mercek 
altına alan rapor, enerji sistemlerinde ve talebindeki 
dönüşümü ortaya koyuyor. McKinsey uzmanlarının, 
dönüşüm hızı ve ölçeğiyle ilgili belirsizlikleri 
yansıtmak için hazırladıkları 4 ayrı senaryo 
çerçevesinde, öne çıkan öngörülerin sunulduğu 
raporda yenilenebilir enerji kaynaklarının, 2030 yılında 
küresel enerji sektörüne hakim olması beklendiği 
belirtiliyor.
GEP 2021 raporu, pandeminin başında hızla düşen 
fosil yakıt fiyatlarının, ekonomiler yeniden açıldığında 
bir toparlanma gösterdiğinin altını çiziyor. Enerji 
piyasalarındaki olağanüstü hareketlerin pandeminin 
yarattığı belirsizliklerin doğal sonucu olarak kabul 
edildiği raporda, bu durumun, uzun vadeli senaryoları 
her zamankinden daha önemli hale getirdiğine vurgu 
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yapılıyor. McKinsey uzmanlarının hazırladığı 4 senaryo, 
karbon emisyon miktarını düşürmede belirleyici rol 
oynayan yenilenebilir enerji kaynaklarına küresel ölçekte 
geçiş hızına göre birbirinden ayrılıyor. Referans senaryo, 
üretimde, tüketimde ve yatırımlarda, mevcut eğilimlerin 
devamını ortaya koyarken, McKinsey 1,5°C yol haritası 
senaryosu da küresel ısınmayı durdurmak için belirlenen 
hedefe ulaşmak amacıyla yapılması gerekenleri 
içeriyor. Geciken geçiş senaryosu enerji politikalarında 
yenilenebilir kaynaklara yönelimin azalması varsayımına 
dayanırken, hızlandırılmış geçiş senaryosu ise bu 
yönelimin artacağı varsayımlarını değerlendiriyor.
Pandemi sonrası temel değişimler hızlanıyor
Bu senaryolar doğrultusunda, raporda paylaşılan ilk 
öngörü, enerji tüketiminin, COVID-19 öncesi seviyeye 
hızla gerileme eğiliminde olması. Özellikle elektrik 
tarafında, 2020’de yaşanan benzeri görülmemiş kesinti, 
hızlı bir geçiş süreciyle toparlanıyor. Raporda, fosil yakıt 
tüketiminin, 2027 yılında zirve yaptıktan sonra düşüş 
trendine girmesi bekleniyor. Bu tabloda, petrol tüketim 
miktarlarındaki düşüşün başlangıcı için 2029, doğal 
gaz için de 2037 yılı tahmin ediliyor. Fosil yakıtlara olan 
talep, COVID-19 öncesindeki miktarlara dönse bile, daha 
önceden olduğu gibi büyüme eğiliminde olmayacağına 
dikkat çekiliyor.
Raporda yer alan ikinci temel bulgu ise toplam enerji 
tüketiminin katlanarak artması ve bu süreçte hidrojenin 
öne çıkabileceği senaryolara dayanıyor. 2030’larda 
maliyet açısından rekabetçi hale gelmesi beklenen 
hidrojenin, enerji geçişinde etkili olması bekleniyor. 
Güneş ve rüzgâr santrallerinin ise 2035 yılında dünyanın 
elektrik üretim kapasitesinin neredeyse yarısını 
oluşturacağı tahmin ediliyor.
Bununla birlikte fosil yakıtlara olan talebin zirveye 
ulaşıp düşüşe geçmeye başlayacağı tarihlerin de öne 
geldiği görülüyor. 2014 yılındaki zirvesinden sonra 
talep miktarındaki düşüş trendi süren kömür, McKinsey 
uzmanlarına göre, 2050 yılına gelindiğinde, ancak 1990 
yılındaki talep miktarına geri dönüyor. Her üç fosil yakıt, 
talepteki uzun vadeli düşüşe rağmen, küresel enerji 
ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynamaya 
devam ediyor. Referans senaryoya göre küresel enerji 
talebinin yarısından fazlası 2050 yılına kadar fosil 
yakıtlar tarafından karşılanıyor. Fosil yakıtlar içerisinde 
petrol ve gaz talebi kimya sektörünün devam etmesi 
beklenen güçlü talebi ile yerini koruyacak tahmini 
mevcut. Yenilenebilir enerjilere hızlandırılmış geçiş 
senaryosu gerçekleşirse fosil yakıt tüketiminin azalan 
tüketim payına bağlı olarak, 2050’de karbon emisyon 
miktarının referans senaryodan yüzde 20 daha düşük 
olması mümkün görünüyor.

to the renewable energy sources that play a key 
role in reducing carbon emissions. While the 
baseline scenario gives a projection of what is 
likely to happen if the current trends in production, 
consumption and investments continue, the 
McKinsey 1.5°C road map scenario gives an 
account of what should be done to achieve the 
target set to reverse global warming. The delayed 
transition scenario focuses on a decline in adopting 
renewable sources in energy policies while the 
accelerated scenario is about the assumption that 
this trend will continue to rise.
Basic changes speed up in the course of the 
pandemic
In the light of these scenarios, the first prediction 
shared in the report is that energy consumption 
tend to return to its pre-pandemic level. Particularly 
on the electricity side, an unprecedented loss 
of demand is recovering in a rapid transition. 
According to the report, fossil fuel consumption 
will peak in 2027 and then enter a downtrend. This 
table predicts that the decline in consumption will 
start for oil in 2029 and for natural gas in 2037. It is 
reported that the fossil fuel demand will not return 
to its former growth trend even though it will return 
to its pre-pandemic levels.
The second key finding in the report is that the total 
energy consumption will increase incrementally 
and hydrogen may step in at some point. Hydrogen 
is expected to become cost-efficient in 2030 and 
play a key role in energy transition. The report 
forecasts that solar and wind power plants will 
account for almost half of the global power 
generation capacity in 2035.
It is argued in the report that the fossil fuel demand 
will peak and enter a downtrend at a closer time. 
Keeping in a downtrend after peaking in 2014, the 
demand for coal, according to McKinsey experts, 
will return to its 1990 levels in 2050. Each of the 
three types of fossil fuel continue to play a key role 
in meeting the global energy demand despite long-
term declines in demand. According to the baseline 
scenario, fossil fuels will be used to meet more 
than half of the global energy demand until 2050. It 
is also expected that oil and gas demand will retain 
maintain their status with a strong demand from 
the chemical industry. In case of the accelerated 
transition scenario, carbon emissions may be 20% 
lower than the amount forecast in the reference 
scenario in 2050 as a result of the reduced 
consumption of fossil fuels.
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Mamak Municipality 
establishes a rooftop 
photovoltaic power station
Mamak Municipality of Ankara announced that a 
rooftop solar power station will be installed on 
Hidayet Türkoğlu Sports Hall.
Having signed a protocol for installation of a 1,152-
kW solar power station on Hidayet Türkoğlu Sports 
Hall, Mamak Municipality will generate its own 
electricity.
This will bring the municipality a revenue of 
$136,755. Equivalent to removing 28 million km 
of drive from the traffic or planting trees on 287 
hectares of land, the project will clear 15,704,640 kg 
of carbon emission over a period of 10 years.

Mamak Belediyesi, 
çatı tipi güneş enerjisi 
santrali kuruyor
Ankara Mamak Belediyesi, Hidayet Türkoğlu 
Spor Salonu’nun çatısına güneş enerjisi santrali 
kurulacağını açıkladı.
Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu 
çatısına bin 152 kilovatlık güneş enerji santrali 
kurulması protokolünü imzalayan Mamak Belediyesi, 
kendi enerjisini üretecek.
Mamak Belediyesi bu çalışma ile belediye ekonomisine 
136 bin 755 dolarlık bir kazanç sağlayacak. 28 milyon 
kilometre araç sürmeye ve 287 hektarlık alana ağaç 
dikmeye eş değer proje ile 10 yılda 15 milyon 704 bin 
640 kilogram karbon salınımı da engellenecek.
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“WORLD ADDS 
RECORD NEW 
RENEWABLE ENERGY 
CAPACITY IN 2020”
Despite COVID-19 pandemic, more than 260 
GW of renewable energy capacity added 
globally in 2020, beating previous record by 
almost 50%.

Global renewable energy capacity additions in 2020 beat 
earlier estimates and all previous records despite the eco-
nomic slowdown that resulted from the COVID-19 pandem-
ic. According to data released today by the International 
Renewable Energy Agency (IRENA) the world added more 
than 260 gigawatts (GW) of renewable energy capacity last 
year, exceeding expansion in 2019 by close to 50 per cent.
IRENA’s annual Renewable Capacity Statistics 2021 shows 

“2020’DE TÜM 
DÜNYADA REKOR 
SEVİYEDE 
YENİLENEBİLİR ENERJİ 
KAPASİTESİ EKLENDİ”
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 
(IRENA), Yenilenebilir Kapasite İstatistikleri 
2021 (Renewable Capacity Statistics 2021) 
raporunu yayınladı. Raporla ilgili basın 
açıklamasında, COVID-19 salgınına rağmen, 
bir önceki kapasite rekorunun neredeyse 
yüzde 50 oranında geçilerek 2020 yılında 
tüm dünyada 260 GW’den fazla yenilenebilir 
enerji kapasitesi eklendiği açıklandı. 2020’de 
sırasıyla 127 GW güneş ve 111 GW’lık rüzgar 
enerjisi küresel kapasiteye eklendi.

Yazı: Esen ERKAN 
GÜNDER Genel Sekreteri / GÜNDER  Secretary General

Enerji Muhabiri / Energy Reporter
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that renewable energy’s share of all new generating capacity 
rose considerably for the second year in a row. More than 80 
per cent of all new electricity capacity added last year was 
renewable, with solar and wind accounting for 91 per cent 
of new renewables. 
Renewables’ rising share of the total is partly attributable to 
net decommissioning of fossil fuel power generation in Europe, 
North America and for the first time across Eurasia (Armenia, 
Azerbaijan, Georgia, Russian Federation and Turkey). Total 
fossil fuel additions fell to 60 GW in 2020 from 64 GW the 
previous year highlighting a continued downward trend of 
fossil fuel expansion. 
“These numbers tell a remarkable story of resilience and 
hope. Despite the challenges and the uncertainty of 2020, 
renewable energy emerged as a source of undeniable opti-
mism for a better, more equitable, resilient, clean and just 
future,” said IRENA Director-General Francesco La Camera. 
“The great reset offered a moment of reflection and chance 
to align our trajectory with the path to inclusive prosperity, 
and there are signs we are grasping it. 
“Despite the difficult period, as we predicted, 2020 marks 
the start of the decade of renewables,” continued Mr. La 
Camera. “Costs are falling, clean tech markets are growing 
and never before have the benefits of the energy transition 
been so clear. This trend is unstoppable, but as the review 
of our World Energy Transition Outlook highlights, there is 
a huge amount to be done. Our 1.5 degree outlook shows 
significant planned energy investments must be redirected 
to support the transition if we are to achieve 2050 goals. In 
this critical decade of action, the international community 
must look to this trend as a source of inspiration to go further,” 
he concluded.
The 10.3 per cent rise in installed capacity represents ex-
pansion that beats long-term trends of more modest growth 
year on year. At the end of 2020, global renewable genera-
tion capacity amounted to 2 799 GW with hydropower still 
accounting for the largest share (1 211 GW) although solar 
and wind are catching up fast. The two variable sources of 
renewables dominated capacity expansion in 2020 with 
127 GW and 111 GW of new installations for solar and 
wind, respectively. 
China and the United States were the two outstanding growth 
markets from 2020. China, already the world’s largest market 
for renewables added 136 GW last year with the bulk coming 
from 72 GW of wind and 49 GW of solar.  The United States 
installed 29 GW of renewables last year, nearly 80 per cent 
more than in 2019, including 15 GW of solar and around 
14 GW of wind. Africa continued to expand steadily with 
an increase of 2.6 GW, slightly more than in 2019, while 

IRENA, COVID-19 salgınının neden olduğu ekonomik 
yavaşlamaya rağmen, 2020’deki küresel yenilenebilir enerji 
kapasitesi eklemelerinin önceki tüm tahminleri ve rekorları 
geride bıraktığını açıkladı. Rapora göre, 2019’a göre yüzde 
50’ye yakın artışla geçen yıl küresel olarak 260 GW’den fazla 
yenilenebilir enerji kapasitesi eklendi. Rapora göre, 202’de 
eklenen tüm yeni elektrik kapasitesinin yüzde 80’inden fazlası 
yenilenebilir kaynaklardan sağlanırken bunun yüzde 91’ini 
güneş ve rüzgar enerjisi oluşturuyor. 2019’da 64 GW olan 
fosil yakıt kaynaklı küresel kapasite ilaveleri ise 2020’de 60 
GW’a gerileyerek düşüş eğilimini sürdürdü.

La Camera: “2020 yılı yenilenebilir enerjilerin 
on yılının başlangıcıdır”
IIRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, 2020’nin 
zorluklarına ve belirsizliğine rağmen, yenilenebilir enerjinin 
daha iyi, adil, esnek ve temiz bir gelecek için yadsınamaz 
bir iyimserlik kaynağı olduğunu belirterek şu açıklamalarda 
bulundu: “Bu veriler olağanüstü bir direnç ve umut hikaye-
sini anlatıyor. Zor döneme rağmen, 2020 yılı yenilenebilir 
enerjilerin on yılının başlangıcıdır. Maliyetler düşüyor, temiz 
enerji teknolojileri büyüyor ve enerji geçişinin faydaları daha 
önce hiç bu kadar net anlaşılmamıştı. Bu eğilim durdurula-
maz, ancak Dünya Enerji Geçiş Görünümü’nün raporunda 
da vurgulandığı gibi yapılması gereken çok şey var. 2050 
hedeflerine ulaşmak istiyorsak, geçişi desteklemek için enerji 
yatırımlarının yeniden yönlendirilmesi gerekiyor.” dedi.

“2.799 GW’a ulaşan küresel yenilenebilir 
enerji üretim kapasitesinde en büyük pay 
hidroelektriğin”
2020’nin sonunda 2.799 GW’a ulaşan küresel yenilenebi-
lir enerji üretim kapasitesinde güneş ve rüzgar enerjisinin 
hızla artan payına rağmen en büyük payı 1.211 GW ile 
hidroelektrik oluşturuyor. 2020’de sırasıyla 127 GW güneş 
ve 111 GW’lık rüzgar enerjisi küresel kapasiteye eklendi. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarını elektrik enerjisi üretmek 
amacıyla en yoğun kullanan ülke Çin olmaya devam ederken 
72 GW rüzgar ve 49 GW güneş enerjisi ile geçen yıl top-
lam 136 GW yenilenebilir kapasite ekledi. Çin’i takip eden 
Amerika Birleşik Devletleri ise geçen yıl, 15 GW güneş ve 
14 GW rüzgar kapasitesi olmak üzere 2019’a göre yaklaşık 
yüzde 80 artış ile 29 GW’lık yenilenebilir enerji kurulumu 
gerçekleştirdi. Afrika kıtasında 2019’a göre 2,6 GW artışla 
istikrarlı bir şekilde genişleme devam ederken yüzde 18,4 
ile Okyanusya dünyada en hızlı büyüyen bölge oldu. Ancak 
neredeyse tüm genişleme Avustralya’da gerçekleştiği için 
bölgenin küresel kapasitedeki payı düşük kaldı.
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Oceania remained the fastest growing region (+18.4%), 
although its share of global capacity is small and almost all 
expansion occurred in Australia.

Highlights by technology:
Hydropower: Growth in hydro recovered in 2020, with the 
commissioning of several large projects delayed in 2019. 
China added 12 GW of capacity, followed by Turkey with 
2.5 GW.
Wind energy: Wind expansion almost doubled in 2020 com-
pared to 2019 (111 GW compared to 58 GW last year). China 

added 72 GW of new capacity, followed by the United 
States (14 GW). Ten other countries increased 

wind capacity by more than 1 GW in 2020. 
Offshore wind increased to reach around 

5% of total wind capacity in 2020. 
Solar energy: Total solar capacity 

has now reached about the same 
level as wind capacity thanks 
largely to expansion in Asia (78 
GW) in 2020. Major capacity in-
creases in China (49 GW) and 
Viet Nam (11 GW). Japan also 

added over 5 GW and India and 
Republic of Korea both expanded 

solar capacity by more than 4 GW. 
The United States added 15 GW.

Bioenergy: Net capacity expansion fell by 
half in 2020 (2.5 GW compared to 6.4 GW 

in 2019). Bioenergy capacity in China expanded 
by over 2 GW. Europe the only other region with significant 
expansion in 2020, adding 1.2 GW of bioenergy capacity, 
a similar to 2019. 
Geothermal energy: Very little capacity added in 2020. 
Turkey increased capacity by 99 MW and small expansions 
occurred in New Zealand, the United States and Italy. 
Off-grid electricity: Off-grid capacity grew by 365 MW in 
2020 (2%) to reach 10.6 GW. Solar expanded by 250 MW 
to reach 4.3 GW and hydro remained almost unchanged at 
about 1.8 GW.

Yenilenebilir kaynaklarına göre raporda öne 
çıkan veriler şöyle:
Hidroelektrik: Hidroelektrikteki büyüme 2019’da erte-
lenen birkaç büyük projenin 2020’de devreye alınması ile 
toparlandı. Çin 12 GW kapasite ekleyerek ilk sırada yer 
alırken onu 2,5 GW ile Türkiye izledi.
Rüzgar enerjisi: Rüzgar kapasitesi 2020 yılında 2019’a kı-
yasla neredeyse iki katına yükselerek 58 GW’den 111 GW’ye 
yükseldi. Çin, 72 GW’lik yeni kapasite eklerken onu ABD 
(14 GW) izledi. Diğer on ülke 2020’de rüzgar kapasitesini 
1 GW’dan fazla artırdı. Açık deniz rüzgar 2020’de toplam 
rüzgar kapasitesinin yaklaşık% 5’ine ulaşacak şe-
kilde arttı.
Güneş enerjisi: Toplam güneş kapasite-
si özellikle Asya kıtasındaki 78 GW’lik 
genişleme sayesinde rüzgar kapasite-
siyle neredeyse aynı seviyeye ulaştı. 
Çin 49 GW, Vietnam 11 GW gibi 
büyük kapasite artışları gerçek-
leştirirken Japonya 5 GW’nin 
üzerinde rüzgar kapasitesi ek-
ledi. Hindistan ve Güney Kore 
ise güneş enerjisi kapasitesini 4 
GW’den fazla artırdı. Amerika 
Birleşik Devletleri 15 GW ekledi.
Biyoenerji: 2019’da 6,4 GW olan 
biyoenerjideki net kapasite artışı 2020’de 
yarı yarıya düşüş ile 2,5 GW olarak gerçek-
leşti. 2020’de Çin’deki biyoenerji kapasitesi 2 
GW’ın üzerinde artış gösterirken Avrupa ise 1,2 GW’lık 
biyoenerji kapasitesi ekleyen tek diğer bölge oldu.
Jeotermal enerji: 2020’de küresel olarak çok az kapasitesi 
eklenirken Türkiye ise jeotermal kapasitesini 99 MW artırdı. 
Aynı dönemde, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri ve 
İtalya’da da jeotermal kapasitelerine ilave yatırımlar yapıldı.
Şebeke dışı (off-grid) elektrik: Şebeke dışı kapasite 
2020’de yüzde 2 artış ile 365 MW artarak 10.6 GW’a ulaştı. 
Şebeke dışı güneş kapasitesi 250 MW ilave kapasite ile 4,3 
GW’a ulaşırken hidro ise 1,8 GW’lık kapasite ile neredeyse 
değişmeden kaldı.
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Pipe to use solar power 
to extract potable water 
from oceans
A pipe-shaped design installed at the Port of Santa 
Monica uses solar power to desalinate sea water 
by electromagnetic filtration, deriving clean potable 
water.
According to a news that appeared on yesilodak.
com, the fully desalinated part of the water extracted 
from the ocean is fed to the city pipeline and the 
remaining part with 12% salinity is used in thermal 
baths. While the project “Pipe” produces 4.5 million 
liters of potable water per year, the project’s 
designers at Khalili Engineers state that they also 
designed the project to impress people. This is how 
the design team describes the project: Pipe is not 
only an architectural or technological design but it 
is also a tranquilizing place where you can see the 
ocean!

Pipe, güneş enerjisiyle 
okyanuslardan içme 
suyu elde edecek
Santa Monica Limanı’na yerleştirilmiş boru şeklindeki 
tasarım, güneş enerjisi yardımıyla deniz suyunu 
elektromanyetik filtreleme sistemi sayesinde tuzdan 
arındırarak temiz içme suyu elde edilmesini sağlıyor.
Yesilodak.com web sitesinde yer alan habere 
göre, okyanustan alınan suyun tamamen tuzdan 
arındırılmış olan kısmı şehir su sistemine aktarılıyor 
ve geri kalan yüzde 12 tuz oranına sahip su ise 
termal banyolarda kullanılıyor. Kanadalı firma Khalili 
Engineers tarafından tasarlanan “Pipe” projesiyle yıllık 
4,5 milyon litre içilebilecek su üretimi sağlanırken 
enerji verimliliğinin yanı sıra insanları etkileyecek 
bir tasarım yapmaya çalıştıkları belirtiliyor. Tasarım 
ekibinin sloganı ise şöyle: Pipe sadece mimari 
ve teknolojik bir tasarım değil, aynı zamanda 
sakinleştiren ve okyanusun seyredilebileceği bir yer!
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Doğuş Otomotiv to 
install solar power 
station on its premises 
in Şekerpınar
Doğuş Otomotiv announced that it will install a solar 
power station on its premises in Şekerpınar. The first 
phase of the project involves installation of 11,500 
solar panels on the Doğuş Otomotiv Logistics Center for 
TRY 12.5 million to meet 62 percent of the company’s 
power demand. At the second phase of the project, solar 
systems will be installed on all authorized dealers of the 
company across Turkey.
11,500 solar panels to be installed on the 19,000 square 
meters of Doğuş Otomotiv Logistics Center in Şekerpınar 
in an investment worth TRY 12.5 million will meet 62 
percent of the company’s power demand. The installation 
is planned to be completed in 2021.
“Conservation of the ecological environment, responsible 
use of resources, and zero waste are among the most 
significant expectations of all our key stakeholders 
including primarily our investors,” said Ali Bilaloğlu, 

Doğuş Otomotiv, 
Şekerpınar’da bulunan 
merkezinin çatısına 
güneş enerjisi santrali 
kuracak
Doğuş Otomotiv, Şekerpınar’da bulunan merkezinde 
elektrik ihtiyacını üretmek için güneş enerjisi santrali 
kuracağını duyurdu. Projenin ilk fazında, Doğuş 
Otomotiv Lojistik merkezine yaklaşık 12.5 milyon TL’lik 
yatırımla 11 bin 500 adet solar panel yerleştirilerek 
şirketin yıllık enerji ihtiyacının yüzde 62’sinin 
karşılanması hedefleniyor. Projenin ikinci fazında 
ise Türkiye genelindeki tüm yetkili satıcılarına solar 
sistem kurulması planlanıyor.
Şekerpınar’da yer alan Doğuş Otomotiv Lojistik 
Merkezi’nin 19 bin metrekarelik alanında, yaklaşık 
12.5 milyon TL’lik yatırımla kurulacak 11 bin 500 adet 
solar panelin, şirketin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 
62’sini karşılayacağı öğrenildi. Kurulumun 2021’de 
tamamlanması hedefleniyor.
Ekonomik kalkınma ve dünyadaki eşitsizlik faktörleri 
üzerinde doğrudan bir etkisi olması nedeniyle iklim 

 KISA-KISA 
 BRIEF ARTICLES 

29
Nisan • Mayıs • Haziran / April • May • June 2021



değişikliğini finansal bir risk olarak kabul ettiklerini 
belirten Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Bilaloğlu, “Başta yatırımcılarımız olmak üzere tüm kilit 
paydaşlarımızın en önemli beklentileri arasında ekolojik 
çevrenin korunması, kaynakların tasarruflu kullanılması 
ve sıfır atık uygulamaları yer alıyor” dedi.
Doğal kaynakların kullanımını azaltarak çevrenin 
korunması konusunda somut adımlar atmayı en önemli 
hedefleri arasında gördüklerini söyleyen Bilaloğlu, bu 
amaçla su ve enerji tüketimi, atık yönetimi alanlarında 
çevresel etkilerini azaltmak için çalıştıklarını belirtti.
Enerji stratejilerinin, Türkiye’nin 2023 yılı için koyduğu 
enerji vizyonu ile paralel ilerlediğini ifade eden Ali 
Bilaloğlu, “Sadece genel merkezimizin değil Türkiye 
genelindeki yetkili satıcılarımızın da kendi enerjilerini 
üretmelerini sağlamak istiyoruz. Programın ikinci 
ayağında yetkili satıcılarımızın da katılımıyla toplamda 
yaklaşık 235 bin metrekare alanda güneş enerjisi 
panelleri kurmayı planlıyoruz. Yıllık enerji ihtiyacımızın 
yaklaşık yüzde 97’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından 
karşılanma potansiyeli bulunuyor” diye konuştu. Bilaloğlu, 
2021 yılı sonuna kadar ISO 140001 Çevre Yönetimi’nin 
ardından ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 
14064 Karbon Ayak İzi Raporlama Sistemi’ni kurmayı 
hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Doğuş Otomotiv CEO and Chairman, pointing out 
that they consider climate change a financial risk 
because of its impact on economic development and 
global inequality.
Noting that they see reducing the use of natural 
resources and protecting the environment as one 
of their top priorities, Bilaloğlu stated that his 
company works to reduce their environmental 
impact in water and energy consumption and waste 
management.
Also stating that his company’s energy strategy is in 
harmony with the energy vision of Turkey for 2023, 
Ali Bilaloğlu said: “We think that not only our head 
office but also our authorized dealers across Turkey 
should generate their own power. We are planning 
to install solar panels on approximately 235 square 
meters of land with the participation of our vendors 
in the second leg of the program. We hold a potential 
of meeting 97 percent of our annual power demand 
by renewable energy.” Bilaloğlu also stated that they 
aim to establish the ISO 50001 Energy Management 
System and ISO 14064 Carbon Footprint Reporting 
System after ISO 140001 Environmental 
Management System by the end of 2021.
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Galatasaray Sports Club 
to Install SPP on Türk 
Telekom Stadium Rooftop
The power station will cover an area of 40,000 square 
meters in total, and Enerjisa Enerji will provide the 
investment funding for the entire investment cost 
of the TRY-20-million project. As part of the energy 
performance model, Enerjisa will be responsible for the 
plant’s maintenance for 10 years. The entire investment 
cost of the project will be borne by Enerjisa, and 
Galatasaray will make payments based on the power 
generated during the contract period. The panels to be 
installed will generate 4,637 MWh of power, which is 
equivalent to the power demand of 2,000 households.
According to the agreement, more than 10,000 solar 
panels to be installed on the stadium will create 
an installed capacity of 4.1 MW that means the 
world’s highest solar power capacity among stadium 
installations.
The plant will run fully on green energy and contribute 
to environmental protection by cutting 3250 tons of CO2 
emission each year. The system will have an economic 
lifecycle of 25 years, and save approximately 200,000 
trees.

Galatasaray Kulübü, 
Türk Telekom Stadı’nın 
çatısına GES kuracak
Toplamda 40 bin m2 alana kurulacak tesisin yaklaşık 
20 milyon TL tutarındaki tüm yatırım maliyeti 
yatırım finansmanı Enerjisa Enerji tarafından 
sağlanacak. Enerji performans modeli kapsamında 
tesisin 10 yıl boyunca bakımı da Enerjisa Enerji 
tarafından gerçekleştirilecek. Kurulacak tesisin tüm 
yatırımı Enerjisa tarafından gerçekleştirilecek olup, 
Galatasaray, sözleşme süresi boyunca üretilen elektrik 
miktarı üzerinden ödeme yapacak. Kurulacak paneller, 
yılda yaklaşık 2.000 hanenin tüketimine eşdeğer 
olarak 4.637 MWh elektrik üretecek.
Yapılan anlaşmaya göre, stadyumun çatısına 
kurulacak 10 bini aşkın güneş paneli ile 4,1 MW kurulu 
güç kapasitesine ulaşılacak ve dünyadaki stadyumlar 
içerisinde en büyük kapasiteli güneş enerji santrali 
olma özelliğini taşıyacak.
Yüzde yüz yeşil enerji kaynağından elektrik üretimi 
sağlayacak tesis her yıl yaklaşık 3250 Ton CO2 
salınımını engelleyerek doğaya katkı sağlayacak. 
Ekonomik ömrü 25 yıl olan sistem, bu süre boyunca 
yaklaşık 200 bin ağacın kurtarılmasını sağlayacak.
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Islamic Relief 
Foundation installs a 
solar power plant in 
Syria
Islamic Relief Foundation installed solar panels in the 
Kelcibrin area with a population of 18,000. Located in 
the district of Aziz in northern Syria, Kelcibrin does not 
have electricity. In a project that cost TRY 1 million, the 
foundation installed a solar system in Kelcibrin in a 
period of six months.
According to the Anadolu Agency news, 18,000 people 
live in Kelcibrin, including 5,200 relocated civilians, and 
the power generated by the solar system will also be 
used to extract potable water and irrigation water from 
the wells. It is expected that the solar system will fulfill 
55 percent of the town’s demand in winter while this will 
rise to 100 percent in summer.

Uluslararası İslami 
Yardım Vakfı, Suriye’de 
güneş enerjisi sistemi 
kurdu
Uluslararası İslami Yardım Vakfı (Islamic Relief), 
Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde elektriklerin 
kesik olduğu 18 bin nüfusa sahip Kelcibrin beldesine 
güneş panelleri yerleştirdi. Vakıf, 6 ayda tamamlanan 
ve yaklaşık 1 milyon TL’ye mal olan proje kapsamında, 
Kelcibrin’e güneş enerjisi sistemi kurdu.
AA’dan yapılan haberde, 5 bin 200’ü yerinden edilen 
siviller olmak üzere toplam 18 bin kişinin yaşadığı 
beldede, elde edilen enerji sayesinde kuyulardan 
içme ve sulama suyu da çıkarılacağı belirtildi. Vakfın, 
Kelcibrin’de kurduğu güneş enerjisi sisteminin, 
beldenin kış aylarındaki enerji ihtiyacının yüzde 
55’ini, yaz aylarında ise yüzde 100’ünü karşılaması 
hedefleniyor.
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Total invests $2.5 
billion in Adani Green 
Energy Limited
France-based company Total invested $2.5 billion in 
Adani Green Energy Limited, the largest company in 
the solar power industry. The company invested in the 
India-based company Adani Green Energy Limited, 
the world’s largest manufacturer of photovoltaic 
solutions.
The France-based company will pay $2.5 billion for 
20 percent of Adani’s shares. This is step towards the 
objectives set by Total in its transition from fossil fuels 
to low-carbon resources, a process that is accelerated 
by the COVID-19 pandemic. The company invested 
$2 billion in renewable energy sources last year. The 
company will invest 20 percent of its investment 
budget, i.e. $3 billion per year, in renewable energy 
sources.
Total’s investment in Adani will help Total become 
active in one of the world’s largest renewable energy 
markets. Adani has 54 solar and wind power projects 
worldwide. This investment moves Total closer to 
its objective of adding 35 GW of renewable energy 
to its portfolio by 2025. The company had 7 GW of 
renewable energy capacity last year.

Total’den Adani Green 
Energy Limited’e 2,5 
milyar dolarlık yatırım
Fransız Total, güneş enerjisi sektöründe dünyanın en 
büyüğü olarak kabul edilen Adani Green Energy Limited’e 
2,5 milyar dolarlık yatırım yaptı. Şirket, dünyanın en büyük 
güneş fotovoltaik çözümlerinin üreticisi Hindistan merkezli 
Adani Green Energy Limited’e yatırım yaptı.
Fransız şirket, Adani’nin yüzde 20’lik hissesi karşılığında 
tam 2,5 milyar dolar ödeyecek. Total, bu sayede Covid-19 
pandemisinin de etkisiyle ivme kazanan fosil yakıttan 
düşük karbon kaynaklarına geçiş sürecinde planladığı 
hedeflerine daha rahat ulaşmış olacak. Total, geride 
bıraktığımız yıl yenilenebilir kaynaklara 2 milyar dolarlık 
yatırım hayata geçirdi. Şirket, 2030 yılına kadar ise yıllık 
yatırım bütçesinin yüzde 20’sini yani yılda 3 milyar doları 
yenilenebilir kaynaklara yatıracak.
Total’in Adani’ye yaptığı yatırım, şirkete dünyanın en 
büyük yenilenebilir enerji pazarlarından birinde söz sahibi 
olmasını sağlayacak. Adani’nin ülke çapında 54 güneş ve 
rüzgar enerjisi projesi bulunuyor. Total, yapmış olduğu bu 
hamleyle şirketin 2025 yılı planı olan 35 GigaWatt gücünde 
yenilenebilir enerji hedefine bir adım daha yaklaşacak. 
Şirketin geride bıraktığımız yıl, 7 GigaWatt yenilenebilir 
enerji kapasitesi bulunuyordu.
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Duru Bulgur generates 
power by 8,000 solar 
panels installed on 
its legume plants’ 
rooftops.
One of the leaders of its industry, Duru Bulgur has 
completed its environmentally-friendly solar panel 
investment. Duru Bulgur installed 8,000 solar panels 
on the rooftops of its bulgur and legumes plants. The 
investment will both meet 30 percent of the company’s 
power demand and contribute to the environment 
by keeping 2,475 tons of carbondioxide from being 
released to the atmosphere.
Operating in a sustainable and environmentally-
sensitive manner, Duru Bulgur has started to generate 
3.5 million kWh of power by the rooftop solar panels 
installed on its premises. The project will meet 
the power demand of the production plants, and 
approximately TRY 10 million has been invested in the 
project. In investing in solar power, one of the world’s 
most reliable and cleanest sources of energy, Duru 
Bulgur saves TRY 1.6 million on its power bill per year 
and reduce its carbondioxide emission by 2,475 tons.

Duru Bulgur, bakliyat 
tesislerinin çatılarına 
yerleştirdiği 8 bin 
güneş enerjisi paneli ile 
elektrik üretiyor
Türkiye’nin sektöründe lider kuruluşlarından Duru 
Bulgur, çevre dostu güneş enerjisi paneli yatırımını 
tamamladı. Bulgur ve bakliyat tesislerinin çatılarına 
8 bin güneş enerjisi paneli yerleştiren Duru Bulgur, 
bu yatırımla; hem enerji ihtiyacının yüzde 30’unu 
karşılayacak, hem de 2 bin 475 ton karbondioksit 
salımını azaltarak çevreye katkıda bulunacak.
Doğaya duyarlı şekilde ve sürdürülebilir bir çevrenin 
sorumluluklarını üstlenerek faaliyetlerini sürdüren Duru 
Bulgur, tesislerinin çatılarına yerleştirilen panellerle, 
güneş enerjisinden yıllık 3 milyon 500 bin kWh elektrik 
üretmeye başladı. Üretim tesislerindeki enerji ihtiyacının 
yüzde 30’nu karşılayacak proje için yaklaşık 10 milyon 
TL yatırım yapıldı. Duru Bulgur, güvenilir, temiz ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş 
enerjisine yaptığı bu yatırımla, yıllık 1 milyon 600 bin TL 
enerji tasarrufu sağlarken, aynı zamanda 2 bin 475 ton 
karbondioksit gazı salımının da azaltılmasını hedefliyor.
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The World’s Leading Exhibition  
for the Solar Industry
MESSE MÜNCHEN, GERMANY

  From solar cells and solar power plants to inverters
    Access international markets and new business models
  Key technological innovations and industry trends
  Meet 20,000+ energy experts and 800 exhibitors at four parallel exhibitions

RESTART 2021



GÜNDER CHAIRMAN 
KALELI: “SOLAR 
ENERGY, STORAGE 
AND ELECTRIC 
VEHICLES WILL 

SHAPE THE 
FUTURE”
Speaking to an Anadolu Agency 
(AA) correspondent, Kutay Kaleli, 
President of Turkey Division of the 
International Solar Energy Society 
(GÜNDER), said that the global 
economic difficulties became more 
severe with the crisis caused by 
the epidemic, and that efforts to 
increase the use of domestic and 
renewable energy resources stand 
out in many countries.
According to the report of Gülşen 
Çağatay from AA, the solar ener-
gy has shown a faster recovery in 

GÜNDER BAŞKANI 
KALELİ: “GÜNEŞ 
ENERJİSİ, DEPOLAMA 
VE ELEKTRİKLİ 
ARAÇLAR GELECEĞİ 
ŞEKİLLENDİRECEK”
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye 
Bölümü (GÜNDER) Başkanı Kutay 
Kaleli, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, salgınının ortaya çıkardığı 
krizle küresel ekonomik zorlukla-
rın daha da şiddetlendiğini ve pek 
çok ülkede de yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynak kullanımını artır-
ma çabalarının göze çarptığını 
söyledi.
AA’dan Gülşen Çağatay’ın ha-
berine göre, küresel enerji sektö-
ründe güneşin diğer kaynaklara 
oranla daha hızlı bir toparlanma 
gösterdiğini anlatan Kaleli, Tür-
kiye’de de son aylarda benzer bir 
sürecin yaşandığını vurguladı.
Kaleli, serbest piyasada yatırım 
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imkanı, yenilenebilir enerji tedarik anlaşmaları, çatı ki-
ralama, hibrid tesisi kullanımının geliştirilmesi ve mini 
-Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (Mini-YEKA) 
projeleri gibi konuların hayata geçirilmesiyle sektörde 
hareketlenmenin başlayacağını dile getirdi.
Yenilenebilir enerjide düşen yatırım maliyetlerinin 
sektörün geleceği için önemli olduğuna işaret eden 
Kaleli, şunları kaydetti:
“Salgın yakın gelecekte yenilenebilir enerjiye, enerji 
verimliliği uygulamalarına ve dijital düzene daha çok 
ihtiyaç duyulacağını gösteren tarihi bir dönemeç oldu. 
Enerji depolama ve elektrikli araç altyapısı da dahil 
olmak üzere, yeni enerji teknolojilerine yapılan karbon 
nötr yatırımlarda sürekli bir büyüme öngörüyoruz. Sal-
gın sonrası dünyada ekonomik geleceğin şekillenmesi 
ve toparlanmanın desteklenmesinde, gelecekteki enerji 
ihtiyaçlarının karşılanmasında tüketici dostu kullanımı 
ile güneş enerjisi, elektrik depolama ve elektrikli araçlar 
sürdürülebilir geleceğin 3 büyük oyuncusu olacak.”
Kaleli, piyasalardaki yaşanan sıkıntılara rağmen Tür-
kiye’de temiz enerji kaynaklarına olan desteğin arttı-
ğını ifade ederek, “Mini-YEKA olarak ifade ettiğimiz 
ihaleler için ilk teklif  dosyaları sunuldu ve 131 farklı 
şirket adına toplam kurulu güçleri 9 bin 440 mega-
vat olabilecek 709 proje için teklif  verildi. İhalelere 
yönelik bu yoğun ilgi, Türkiye’nin enerji geleceğin-
de güneş enerjisi olduğunun kanıtıdır. Yıllık güneş 
enerjisi kurulumunda sektör beklentisi 1000-3000 
megavat seviyelerinde. Bu tür ihalelerle sağlanacak 
kapasitelerin önümüzdeki yıllarda da güneş enerjisi 
sektörünü dinamik ve canlı tutacağına inanıyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi Reform Paketi
Kaleli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
açıkladığı Ekonomi Reform Paketi’nde yer alan bina-
ların verimliliği, depolama tesisleri, yatırım ortamının 
iyileştirme ve güçlü sermaye yapıları oluşturma ve yeşil 
finansmana erişim gibi konuların sektör için hayati 
önem taşıdığını söyledi.
Bankaların kredi paketlerini görmeden bu başlıkların 
yorumlanmasının kolay olmadığını dile getiren Kaleli, 
“Ekonomik Reform Paketi ve yeşil finansmana erişimin 
kolaylaştırılması politikalarının fikrinin dahi ortaya 
konulması, ileride buna dair desteklerin geleceğinin 
habercisi. Yeşil enerji ya da yenilenebilir enerjide fi-
nansmanın düşük faizle uzun vadelerde sağlanması sek-
töre ciddi bir katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

the global energy sector compared to other energy sources, 
claimed Kaleli, emphasizing that a similar period has been 
experienced in Turkey in recent months.
Kaleli expressed that with the realization of projects such 
as investment opportunities in the free market, renewable 
energy supply agreements, renting out roof space, devel-
opment of the use of hybrid facilities and mini-Renewable 
Energy Resource Areas (Mini-YEKA), a movement will begin 
in the sector.
Pointing out that the reduction of investment costs in renew-
able energy is important for the future of the sector, Kaleli said:
“The epidemic has been a historical turning point, indicating 
that in the near future there will be a greater need for re-
newable energy, energy efficiency applications and digital 
order. We anticipate continued growth in carbon neutral 
investments in new energy technologies, including energy 
storage and electric vehicle infrastructure. In the post-epidem-
ic world, solar energy, electricity storage and electric vehicles 
with their consumer-friendly use in shaping the economic 
future and supporting recovery and meeting future energy 
needs will be the 3 major players in the sustainable future.”
Pointing out that the support for clean energy resources in 
Turkey has increased despite the difficulties in the markets, 
Kaleli said, “The first bidding dossiers were submitted for the 
tenders, which we refer to as Mini-YEKA, and tenders were 
submitted for 709 projects with a total installed capacity 
of 9 thousand 440 megawatts on behalf of 131 different 
companies. This intense interest in tenders is proof that solar 
energy is in Turkey’s energy future. The industry expectation 
for annual solar installation is at 1000-3000 megawatts 
range. We believe that the capacities to be provided through 
such tenders will keep the solar energy sector dynamic and 
alive in the coming years.”

Economic Reform Package
Kaleli claimed that issues, included in the Economy Reform 
Package announced by President Recep Tayyip Erdogan, such 
as the efficiency of buildings, storage facilities, improvement 
of the investment climate and building strong capital struc-
tures and access to green finance are vital for the industry.
Expressing that it is not easy to interpret these titles without 
seeing the credit packages of the banks, Kaleli said, “Even 
putting forward the idea of the Economic Reform Package 
and the policies of facilitating access to green finance is a 
harbinger of the future support for this. Providing financing 
in green energy or renewable energy with low interest rates 
in long terms will make a serious contribution to the sector.”
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GÜNDER AND EIF WORLD 
ENERGY CONGRESS AND 
EXPO SIGN A PARTNERSHIP 
PROTOCOL
GÜNDER and EIF World Energy Congress and Expo signed a 
cooperation protocol for the year 2021. GÜNDER Chairman of 
the Board Kutay KALELİ and Domino Fuarcılık A.Ş. Chairman 
of the Board Murat DİLEK attended the signing ceremony held 
in Ankara on Thursday, February 25, 2021.
Within the scope of the 14th EIF World Energy Congress and 
Expo, which will be held in Antalya ANFAS International Con-
gress and Expo Center on October 13 - 15, 2021, SOLARTR 
2021, which is the only international conference for solar en-
ergy in Turkey organized by GÜNDER every two years, will be 
hosted. As part of SOLARTR 2021, sector stakeholders from 
scientists to industrialists, from public sector representatives 
to solar energy practitioners, who will come from different 
cities in Turkey and many countries of the world, will have the 
opportunity to evaluate and make predictions on the latest 
local, global and scientific developments in solar energy.

Solar Academy SOLARTR at EIF 2021!
In the 2021 meeting of SOLARTR, where the roadmaps and 
action plans that will contribute to the sharing of suggestions 

GÜNDER VE EIF DÜNYA 
ENERJİ KONGRESİ VE FUARI 
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ 
İMZALADI
GÜNDER ve EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı, 2021 
yılı çalışmaları için iş birliği protokolü imzaladı. 25 Şubat 
2021 Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirilen imza töre-
nine GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Kutay KALELİ 
ve Domino Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
DİLEK katıldı.
13 – 15 Ekim 2021 tarihlerinde Antalya ANFAS Uluslararası 
Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenecek olan 14. EIF 
Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı kapsamında, GÜNDER’in 
iki yılda bir düzenlediği, Türkiye’nin güneş enerjisine özgü tek 
uluslararası konferansı olan SOLARTR 2021’e ev sahipliği 
yapılacak. SOLARTR 2021 kapsamında, Türkiye’nin farklı 
şehirlerinden ve dünyanın birçok ülkesinden gelerek Antal-
ya’da buluşacak olan bilim insanlarından sanayicilere, kamu 
kesimi temsilcilerinden güneş enerjisi uygulamacılarına kadar 
farklı kesimlerin olduğu sektör paydaşları güneş enerjisindeki 
yerel, küresel ve bilimsel son gelişmeleri değerlendirme ve 
öngörülerde bulunma fırsatı bulacak.

Güneş Akademisi SOLARTR, EIF 2021’de!
Hızla büyüyen güneş enerjisi sektörünün sağlıklı gelişimi 
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for the healthy development of the rapidly growing solar energy 
sector and the removal of the obstacles in the sector, will also 
include firsts such as B2B meetings and Project Market activity. 
Through these events, it is aimed to bring together different 
segments from business and financial world representatives 
to project developers together, thus contributing to the realiza-
tion of national and international cooperation for solar energy 
investments.

“GÜNDER Solar Energy Pavilion” to be established in EIF 
2021
A “Solar Energy Pavilion” will be established as a result of the 
cooperation between GÜNDER, one of the biggest energy insti-
tutions of Turkey, and EIF, the biggest fair of the energy sector. In 
the pavilion, where GÜNDER member companies will be provided 
with the opportunity to participate with special discounts, member 
companies will increase their visibility by opening stands and 
will find the opportunity to make new collaborations with many 
investors who will visit the fair.
Making a statement at the signing ceremony, GÜNDER President 
Kutay KALELİ: “As GÜNDER, we are pleased to support EIF, the 
biggest fair of the energy sector, as we do every year. After a year 
of global distress, we have planned to perform various studies 
that will contribute to the progress of the sector and it is our wish 
to implement them quickly. SOLARTR, Turkey’s only academic 
conference specific to solar energy, will be held simultaneously 
with EIF. We will come together with our company representatives 
who work in the sector through the GÜNDER Pavilion, where we 
want to see all the companies of the sector next to us.
Pointing out that the aim of EIF 2021 is to evaluate all aspects of 
the energy markets and to create an environment where the latest 
developments and applications can be discussed thoroughly, 
Domino Fuarcılık A.Ş. Chairman of the Board Murat DİLEK: “As 
the EIF Family, with all this knowledge, we aim to bring together 
more domestic and foreign investors, sector leaders, public insti-
tutions and non-governmental organizations with you in 2021. 
We will hold one of the world’s most important energy events 
in Antalya on October 13-15, 2021. With our cooperation with 
GÜNDER, we will be hosting industry actors and investors from 
many countries in Turkey’s largest energy event.”
The 14th EIF World Energy Congress and Expo will host the 
sector at the ANFAŞ International Congress and Expo Center 
on October 13-15, 2021.

Congress Information:
Location:ANTALYA ANFAŞ INTERNATIONAL CONGRESS AND 
EXPO CENTER
Date:October 13-15, 2021
Address:Soğucaksu, 25001 SOKAK NO:1/4, 07112 Aksu
Antalya/TURKEY

için önerilerin paylaşılması ve sektörün önündeki engellerin 
kaldırılmasına katkı sağlayacak yol haritalarının ve eylem plan-
larının hazırlanacağı SOLARTR’nin 2021 buluşmasında, B2B 
Toplantıları ve Proje Pazarı Etkinliği gibi ilkler de yer alacak. Bu 
etkinlikler ile iş ve finans dünyası temsilcilerinden proje geliştirici-
lerine kadar farklı kesimleri bir araya getirmek, böylelikle güneş 
enerjisi yatırımlarına yönelik ulusal ve uluslararası işbirliklerinin 
gerçekleşmesine katkı sağlamak hedefleniyor.

EIF 2021’de “GÜNDER Güneş Enerjisi Pavilyonu” 
kurulacak
Türkiye’nin en büyük enerji kurumlarından GÜNDER ve enerji 
sektörünün en büyük fuarı EIF arasında yapılan işbirliği netice-
sinde “Güneş Enerjisi Pavilyon”u kurulacak. GÜNDER üyesi 
firmalara özel indirimler ile katılım imkânı sağlanacak pavilyonda, 
üye firmalar stand açarak görünürlüğünü artıracak ve fuarı ziyaret 
edecek birçok yatırımcı ile yeni işbirlikleri yapma olanağı bulacak.
İmza töreninde açıklama yapan GÜNDER Başkanı Kutay KA-
LELİ: “GÜNDER olarak, enerji sektörünün en büyük fuarı EIF’e 
her sene olduğu gibi destek olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 
Küresel sıkıntılar ile geçen bir yılın ardından, sektörün ilerle-
mesine katkı sunacak çeşitli çalışmalar yapmayı planladık ve 
temennimiz, bunları hızla hayata geçirmek. Türkiye’nin güneş 
enerjisine özgü tek akademik konferansı SOLARTR, EIF ile 
eş zamanlı düzenlenecek. Sektörün tüm firmalarını yanımızda 
görmek istediğimiz GÜNDER Pavilyonu ile de sektöre emek 
veren firma temsilcilerimiz ile bir araya geleceğiz.“
EIF 2021’in amacını, enerji piyasalarının tüm boyutları ile değer-
lendirilmesi ve en son gelişmeler ile uygulamaların tartışılıp ele 
alınabileceği bir ortam oluşturmak olduğunu belirten Domino 
Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat DİLEK: “EIF 
Ailesi olarak, bunca öğrenilmişlik ve bilgi birikimi ile 2021 yılında 
daha fazla yerli ve yabancı yatırımcıyı, sektör liderlerini, kamu ve 
sivil toplum kuruluşlarını sizlerle bir araya getirmeyi hedefliyoruz. 
13-15 Ekim 2021 tarihlerinde Antalya’da dünyanın en önemli 
enerji etkinliklerinden birini gerçekleştireceğiz. GÜNDER iş 
birliğimiz ile yurt dışından birçok ülkeden sektör aktörlerini, 
yatırımcıları Türkiye’nin en büyük enerji etkinliğinde ağırlıyor 
olacağız.” açıklamasında bulundu.
14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı, 13-15 Ekim 2021 
tarihlerinde, ANFAŞ Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’nde 
sektörü ağırlayacak.

Kongre Bilgileri:
Yeri: ANTALYA ANFAŞ ULUSLARARASI KONGRE VE 
FUAR MERKEZİ
Tarihi: 13 – 15 Ekim 2021
Adres:  Soğucaksu, 25001 SOKAK NO:1/4, 07112 Aksu
Antalya/TÜRKİYE
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GÜNDER EXPLAINED 
ABOUT SOLAR ENERGY 
IN TURKEY TO PV 
MAGAZINE
We share with you the interview of GÜNDER President Kutay 
KALELİ and Board Member Eren ENGÜR, published in the 
March 2021 issue of PV Magazine, the most followed global 
publication of the solar energy sector.

GÜNDER, 
TÜRKİYE’NİN 
GÜNEŞİNİ PV 
MAGAZİNE’E ANLATTI
GÜNDER Başkanı Kutay KALELİ’nin ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Eren ENGÜR’ün güneş enerjisi sektörünün en çok 
takip edilen küresel yayını PV Magazine’nin Mart 2021 
sayısında yayınlanan röportajını sizlerle paylaşıyoruz.

www.pv-magazine.com | 03 / 2021

markets & trends
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a sustainable long-term market. We started work with regulators in the public sector 
regarding the incorporation of the YEKA model into legislation. In this model, a con-
sumer will be able to make a contract with an energy investor to meet the electricity 
from the solar when there is no production facility, and since this contract will be a 
bankable contract with lenders, the investments will be easily made.

Turning to manufacturing, we have seen materials shortages in various places 
around the world – in particular, glass. I understand that there are glass shortages 
currently facing Turkish manufacturers – what is the situation at present?
Prices for glass have risen and Turkish PV manufacturers are struggling to produce. It 
is normal to experience such supply difficulties in times of struggle with global prob-
lems. The important thing is to establish an organizational structure that is resistant 
to short-term fluctuations. We see that in the positive results of our PV manufacturer 
members in Turkey.

The move to larger PV cell formats – M6 and above – is causing some manufacturers 
to invest in new production equipment. Is this occurring among the Turkish manu-
facturers? How will it impact their supply of the market?
Most PV panel manufacturing companies in Turkey are 100% domestic, although they 
have been improving their export growth rates and diversifying their regional portfolios. 
With the larger PV cell formats or new cell technologies, solar power poses great oppor-
tunities for Turkey, and could be a key export item if good strategies are designed. Strat-
egies and policies supporting domestic technologies and installation of solar power 
plants powered by domestic technologies should be rapidly put into effect. Otherwise, 
we fail to gain a foothold in a rapidly developing market.

There have been some announcements of new facilities in Turkey, including a 1 GW 
factory to be operated by Germany’s AE Solar. Can you provide me with an update 
as to its progress?
As of today, there are 42 PV module manufacturers active in the Turkish PV market, 
including several global brands. We believe that as trust in the Turkish solar market 
keeps increasing, we’ll be witnessing more international investment coming to Turkey.

It was announced that China Electronics Technology Group Corp came on as a part-
ner in one of the long-running projects, the Kalyon Enerji 500 MW fab. Is this trou-
bled project going ahead?
Panels manufactured by Kalyon Solar Technologies are used at the solar power plant 
built in Karapınar, Konya, as part of the YEKA-1 SPP project. Konya Karapınar SPP 
will be commissioned in 40 MW parts each month from September 2020 and become 
fully operational in 33 months. As of beginning of Feb. 21, actual installed capacity at 
the 1 GW Konya site is around 112 MW. The project involves a PV module factory with 
yearly 500 MW production capacity included in Ankara province Başkent OIZ region, 
an R&D facility, and the solar power plant installation.  Interview by Jonathan Gifford

“ New YEKAs with minimum of 1 GW  
will be held regularly each year with additional  

energy storage capacities”
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Hope for a restart
The Turkish PV market has been declining year on year since its highs in 2018. From 

almost 2.5 GW in 2018, to 932 MW in 2019 and only 672 MW last year. What do you 

expect for 2021?

While we were planning to outperform our goals in 2020, the coronavirus epidemic 

affected the solar power industry along with all other industries. Despite this, positive 

developments such as extending the period of the Renewable Energy Sources Subsidy 

Mechanism, or YEKDEM, by six months and commissioning new licensed power plants 

occurred to prevent project delays from damaging investments any further. Our pri-

mary objective this year is to work together to establish a sustainable market.

There was a relatively recent move to downwardly revise the tariff under the YEK-

DEM program to TRY 0.32/kWh ($0.044) and to index it with inflation. What impact 

will this have?
The new YEKDEM conditions for the period from July 1, 2021, to Dec. 31, 2025, mean 

a lower support price will be paid to solar, water, wind, geothermal, and biomass. The 

decline in new support prices will put many projects aside. However, despite this, we 

cannot say it’s 100% bad. We know many projects were not considered feasible even 

according to previous amounts. At least, the most “unrealizable” projects will be elim-

inated immediately, while new projects suitable for new conditions will be developed.

Meanwhile, the energy source with the highest reduction in YEKDEM support amounts 

was solar. YEKDEM is one of the models encouraging long-term investments in order 

to support renewable energy sources in Turkey that have marked the last 10 years. We 

would not have renewable power plants representing up to 60% of new power genera-

tion in 2020 were it not for the YEKDEM mechanism.

Seventy-seven terawatt-hours of power generated by the plants under the YEKDEM 

mechanism in 2019 would be generated by the power plants running on natural gas or 

imported coal, or a mixture of the two. We were going to spend $5 billion on average 

on imported fuels. Moreover, according to our price analysis, the unit price of energy 

was going to be only $0.002 less than the sum of YEKDEM and day-ahead market 

prices for 2019.
We are fortunate to have YEKDEM, which gives us lower prices and prevents our cur-

rent deficit from growing further. With regard to security of supply, we should also 

emphasize that we generate electricity with our own resources, which reduces our 

dependency on imported fuels. It is also necessary to consider YEKDEM power plants 

that have completed their tenth year, particularly the hydroelectric and wind power 

plants built initially, will exit the system gradually, reducing unit prices further. 

There were various announcements regarding the 1 GW tender under the YEKDEM 

throughout 2020. What is the latest? And what impact will this have on the Turkish 

solar market?
We call these tenders, YEKA SPP-3, mini YEKAs. They are for packages with chang-

ing capacities from 10-25 MW, with a total capacity of 1 GW. They had to be postponed 

due to the pandemic. This means a total investment of approximately TRY 4 billion, 

and the applications were postponed to March 2021. The capacity increase to be con-

tributed by the mini YEKAs will give life to the solar power industry and the national 

economy in 2021. We hope that tenders will be initiated with similar capacities each year 

for projects that will give rise to competitive prices, and for which the investor profile 

will include small- and medium-scale investors.

Also, we believe that arrangements in the hybrid energy legislation will rapidly increase 

hybrid plants, and new YEKAs with a minimum of 1 GW will be held regularly each 

year with additional energy storage capacities.

Looking beyond mid-2021, what progress is being made in the fostering of a PPA 

model, as solar technology costs continue to fall?

We believe that a PPA model, YEKAs and hybrid facilities, as I mentioned, will bring 

The decline of the Turkish PV market 

over the past three years has been 

disappointing. But there is hope in the 

form of smaller “mini YEKA” tenders and 

the creation of a policy regime to support 

power purchase agreements, says Kutay 

Kaleli, the chairman of the board at 

Turkey’s peak solar industry body, Günder.
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GÜNDER SEKTÖR 
DERNEKLERİ İLE 
YEKA BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI 
DÜZENLEDİ
Türkiye güneş enerjisi sektörünün derneklerinden GENSED, 
GÜNDER ve GÜYAD, 1 Mart 2021’de Enerji Bakanlığı 
Yetkilileri’nin katılımıyla “Bilgilendirme Toplantısı” düzenle-
di. Yarışma başvuruları öncesinde tüm sektör paydaşlarının 
katılımına açık olarak çevrimiçi düzenlenen toplantı, yoğun 
ilgi ile karşılandı.

YEKA HOLDS A 
BRIEFING WITH 
GUNDER SECTOR 
ASSOCIATIONS
GENSED, GÜNDER and GÜYAD, which are the associations 
of the solar energy sector in Turkey, held a “Briefing” with the 
participation of the Ministry of Energy Officials on March 1, 
2021. The online briefing, open to the participation of all 
sector stakeholders prior to the contest applications, attracted 
a great deal of interest.

 GÜNDER’DEN 
 FROM GÜNDER 

41
Nisan • Mayıs • Haziran / April • May • June 2021



MINISTRY OF ENERGY 
ANNOUNCES CALENDAR 
FOR 46 RERA SPPS-3 
COMPETITIONS!
An announcement was made for 46 RERA SPP-3 Competi-
tions to be held between April 24, 2021, and May 7, 2021, 
on the official website of the Ministry of Energy and Natural 
Resources under the title “Competition Announcement for 
Allocation of Solar Renewable Energy Resource Areas and 
Connection Capacities”.
It should be noted that only applicants and relevant authorized 
representatives (maximum two persons) may participate, 
authorized representatives have to provide their signatory 
circular and certificate of authority/power of attorney, their 
company seal, and their HES codes for access to the campus 
as part of the Covid-19 measures, and necessary measures 
including Facemask, Social Distancing and Hygiene should 
be taken.
The schedule for the remaining 28 competitions will be an-
nounced later.
Competition Commission April 21, 2021, Address: T.C. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı E-Blok / Konferans Salonu Nasuh 
Akar Mahallesi, Türkocağı Caddesi No: 2 06500 Çankaya/
ANKARA

ENERJİ BAKANLIĞI, 46 
ADET YEKA GES-3 İÇİN 
YARIŞMA TAKVİMİNİ 
AÇIKLADI!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi web sitesinde “Gü-
neş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 
ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı” 
kapsamında 26/04/2021-07/05/2021 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek 46 adet YEKA GES-3 Yarışmasına ilişkin 
duyuru yayınlandı.
Söz konusu yarışmalara, başvuru sahiplerinin sadece ilgili 
yetkili temsilcilerinin (en fazla 2 kişi olmak kaydıyla) katılabi-
leceği hususunun bilinmesi, yetkili temsilcilerin imza sirküleri 
ve yetki belgesi/vekâletnameleri ile şirket kaşelerini hazır 
bulundurmaları, Covid-19 tedbirleri kapsamında kampüse 
girişte HES kodlarının hazır bulundurulması ve Maske-Me-
safe ve Hijyen başta olmak üzere tedbirlere uyum konusunda 
gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.
Diğer 28 adet yarışmaya ilişkin takvim ise bilahare duyu-
rulacaktır.
Yarışma Komisyonu 21/04/2021 YARIŞMA YERİ: T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı E-Blok / Konferans 
Salonu Nasuh Akar Mahallesi, Türkocağı Caddesi No: 2 
06500 Çankaya/ANKARA
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YEKDEM INCENTIVES 
APPLICABLE TO LICENSED 
PLANTS FROM JULY 1, 2021, 
TO DECEMBER 31, 2025, 
PUBLISHED IN THE OFFICIAL 
GAZETTE
The incentives are as follows:

  SPP: 32 kuruş/kWh
  WPP: 32 kuruş/kWh
  HPP: 40 kuruş/kWh
  GPP: 54 kuruş/kWh
  Landfill Gas/Rubber: 32 kuruş/kWh
  Biomethanation: 54 kuruş/kWh
  Direct Incineration: 50 kuruş/kWh

Prices will be updated on a quarterly basis based on PPI and 
CPI (52%) and USD and EUR exchange rate (48%). Updated 
prices will not be higher than the following in case a drop in 
the USD and EUR exchange rates:

  SPP: 5.1 cents/kWh
  WPP: 5.1 cents/kWh
  HPP: 6.4 cents/kWh
  GPP: 8.6 cents/kWh
  Landfill Gas/Rubber: 5.1 cents/kWh
  Biomethanation: 8.6 cents/kWh
  Direct Incineration: 8.0 cents/kWh

Prices applicable for 10 years to the plants to be commis-
sioned from July 2, 2021, to December 31, 2025.
There are no changes for the unlicensed power plants, and 
they will continue to sell based on the active energy fee of 
their own subscriber group.

LİSANSLI SANTRALLER 
İÇİN 01.07.2021 – 
31.12.2025 ARASINDA 
UYGULANACAK YEKDEM 
TEŞVİK FİYATLARI RESMİ 
GAZETE’DE YAYIMLANDI
Buna göre;

  GES : 32 kr/kWh
  RES : 32 kr/kWh
  HES : 40 kr/kWh
  JES : 54 kr/kWh
  Çöpgazı/Lastik: 32 kr/kWh
  Biyometanizasyon: 54 kr/kWh
  Doğrudan Yakma: 50 kr/kWh

Fiyatlar %52 ÜFE-TÜFE ve %48 Dolar-Euro kur artışına 
göre üç ayda bir güncellenecek. Güncellenen fiyat, dolar 
ve euro’nun düşmesi ihtimaline karşılık, aşağıdaki fiyatları 
geçemeyecek:

  GES : 5.1 cent/kWh
  RES : 5.1 cent/kWh
  HES : 6.4 cent/kWh
  JES : 8.6 cent/kWh
  Çöpgazı/Lastik: 5.1 cent/kWh
  Biyometanizasyon: 8.6 cent/kWh
  Doğrudan Yakma: 8.0 cent/kWh

01.07.2021 – 31.12.2025 arasında devreye girecek santraller 
için 10 yıl uygulanacak fiyatlar.
Lisanssız santraller için bir değişiklik yok, kendi abone grubu-
nun aktif  enerji bedeli üzerinden satmaya devam ediyorlar.
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PRIVATE 
CONSUMPTION TAX 
RISE FOR ELECTRIC 
VEHICLES
A Presidential Decree published in the Official Gazette raised 
the private consumption tax applicable to electric vehicles at 
different rates.
Private consumption tax for the electric vehicle types listed 
in the annex II of the Law no. 4760 on Private Consumption 
is raised at different rates by a Presidential Decree published 
in the Official Gazette.
The decree raises the private consumption tax (ÖTV) from 3 
percent to 10 percent for the vehicles with a power rating 
below 85 kW, from 7 percent to 25 percent for the vehicles 
with a power rating between 85 kW and 120 kW, and from 
15 percent to 60 percent for the ones with a power rating 
above 120 kW.
According to the Automotive Distributors Association’s data, 
844 electric vehicles were sold in the automobile market in 
Turkey in 2020. Electric automobile sales increased by 280.2 
percent in 2020. The market share of electric and hybrid cars 
rose from 3.2 percent to 3.8 percent. 222 electric cars had 
been sold in 2019.

ELEKTRİKLİ 
ARAÇLARDA ÖZEL 
TÜKETİM VERGİSİ 
ORANINDA ARTIŞ 
KARARI ALINDI
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 
elektrikli araçlarda uygulanan özel tüketim vergisi farklı 
oranlarda artırıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli II sayılı 
listede yer alan elektrikli araç tiplerinde farklı oranlarda 
ÖTV artışı yapıldı.
Buna göre özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı motor gücü 
85 kW’yi geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 3’ten yüzde 
10’a, motor gücü 85 kW’yi geçen fakat 120 kW’yi geçmeyen 
elektrikli araçlarla yüzde 7’den yüzde 25’e, motor gücü 120 
kW’yi geçen elektrikli araçlarda yüzde 15’ten yüzde 60’a 
yükseltildi.
Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, Türki-
ye otomobil pazarında 2020’de 844 elektrikli araç satıldı. 
2020’de elektrikli otomobil satışları yüzde 280,2 artış göster-
di. Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 3,2’den 
yüzde 3,8’e yükseldi. 2019’da 222 adet elektrikli otomobil 
satışı gerçekleşmişti.
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GREENHOUSE 
GAS MONITORING 
COMMUNIQUE AMENDED
The Communique on Monitoring and Reporting Greenhouse 
Gas Emissions is amended. A new communique published 
in the Official Gazette by the Ministry of Environment and 
Urbanization on February 5, 2021, amends the content of 
the communique. Organizations affected by the amendment 
will have to submit their monitoring plans to the ministry by 
October 31, 2021.
The Provisional Articles added to the communique require 
organizations liable to update their monitoring in compli-
ance with the amendment to submit their monitoring plans 
that will take effect on January 1, 2022, to the Ministry by 
October 31, 2021.

SERA GAZI EMİSYON 
İZLEME TEBLİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hak-
kında Tebliğde değişiklik yapıldı. T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’nin 5 Şubat 2021 tarihli 
sayısında yayınlanan yeni tebliğ ile düzenlemenin içeriğin-
de ve eklerinde değişiklikler yapıldı. Yükümlü işletmelerin 
yeni izleme planlarını 31.10.2021 tarihine kadar bakanlığa 
göndermeleri gerekiyor.
Tebliğe eklenen Geçici Madde ile de yapılan değişiklikler 
sebebi ile izleme planları güncelleme yükümlülüğü olan 
işletmelerin 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olacak izleme 
planlarını en geç 31 Ekim 2021 tarihine kadar Bakanlığa 
göndermeleri gerekecek.
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MINISTRY OF 
ENVIRONMENT AND 
URBANIZATION 
ANNOUNCES TURKEY’S 
ROAD MAP FOR FIGHTING 
CLIMATE CHANGE
The Minister of Environment and Urbanization, Murat Kurum, 
announced the “Climate Change Action Plan” of 14 items 
covering six provinces in the Black Sea Region of Turkey. 
The items of the proceedings of the Workshop on Fighting 
Climate Change are as follows:
1. A comprehensive Report on Fighting Climate Change 

containing the fundamental responsibilities and actions 
for fighting climate change will be submitted to the Par-
liament for approval.

2. The National Climate Change Strategy and Action Plan 
for 2050 to encourage all organizations to reduce their 
greenhouse gas emissions and adapt to the effects of 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI, 
TÜRKİYE’NİN İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİYLE 
MÜCADELEDEKİ YOL 
HARİTASINI AÇIKLADI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz Bölge-
si’ndeki 6 ili kapsayan, 14 maddelik ‘İklim Değişikliği Eylem 
Planı’nı açıkladı. İklim Değişikliğiyle Mücadele Çalıştayı’nda 
paylaşılan sonuç bildirgesindeki maddeler şöyle:
1. İklim Kanunu için temel ilke, sorumluluk ve eylemleri 

içeren kapsamlı bir İklim Değişikliğiyle Mücadele Ra-
poru Meclisimizin takdirine sunulacaktır.

2. Tüm kurumların, sera gazı emisyonlarının azaltımına 
ve iklim değişikliğine uyum sağlamasına yönelik 2050 
Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı uygu-
lamaya konulacaktır.

3. Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planlarıyla, 7 bölgemiz 
tüm alanlarda iklim değişikliğine uyumlu hale getirile-
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climate change will be put into practice.
3. Regional Climate Change Action Plans will adapt our 

seven region to the impact of climate change. Smart 
city and zero waste practices will be expanded. New 
energy-efficient and climate-sensitive settlement areas 
will be established across Turkey.

4. A spatial strategy plan and new spatial plans at every 
scale will be put into practice to direct our investments 
in agriculture, livestock, tourism, renewable energy and 
industry which are most affected by the negative effects 
of climate change. The Zero Waste Project to be expand-
ed to the whole country by 2023 will raise the waste 
recovery rate to 60% in 2035. Disposal of domestic 
waste in landfills will be terminated in 2050.

5. The rate of sewage treated into re-use will be raised from 
the current 2.5% to 5% in 2023 and 15% in 2030.

6. Renewable energy generation capacity will be increased. 
Our solar and wind power capacity will be raised to 10 
GW and 16 GW respectively by 2030.

7. An Emission Trade System intended to support cli-
mate-friendly investments and reward the facilities 
investing in clean power generation technologies will 
be launched.

8. Power plants and industrial facilities will be provided 
with additional incentives to for climate-sensitive and 
environmentally-friendly production.

9. 25% less fossil fuel will be used in our buildings in 2023. 
Every building will be issued an energy identity certif-
icate by 2030.

10. Public and private sectors will be provided with more in-
centives and funding for anti-climate change efforts and 
better access to international funding will be provided.

11. Reconstruction will not be permitted in areas under the 
risk of flood, landslide and soil erosion.

12. Suitable areas will be determined for relocation of the 
citizens living in such risky areas under expropriation 
and urban transformation projects.

13. Measures will be determined and taken for responsible 
use of water in cooperation with all relevant organiza-
tions for effective management and conservation of our 
water resources affected negatively by climate change.

14. A National Climate Change Research Center will be es-
tablished. The Center will conduct scientific research 
with the National Climate Change Platform and make 
the studies and data related to climate change available 
to our stakeholders and organizations.

cektir. Akıllı şehir ve sıfır atık uygulamaları yaygınlaştı-
rılacaktır. Ülkemizin her yerinde; enerji verimli, iklime 
duyarlı yeni yerleşim alanları kurulacaktır.

4. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en çok yaşandığı 
sektörler olan tarım, hayvancılık, turizm, yenilenebilir 
enerji ve sanayi alanlarında yatırımlarımızı en verimli 
şekilde yönlendirecek, mekânsal strateji planı ve bütün 
ölçeklerde yeni mekânsal planlar uygulamaya konula-
caktır. 2023 yılına kadar tüm ülkede yaygınlaştırılacak 
Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların geri kazanım 
oranı 2035 yılında %60’a çıkarılacak. 2050 yılında evsel 
atıkların düzenli depolama ile bertarafına son verilecek.

5. Ülkemizde hâlihazırda %2,5 olan arıtılarak yeniden 
kullanılan atıksu oranı, 2023 yılında %5’e, 2030 yılında 
ise %15’e çıkarılacaktır.

6. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim kapa-
sitesi arttırılacaktır. 2030 yılına kadar, elektrik üretimimiz 
güneş enerjisinden 10 GW, rüzgâr enerjisinden 16 GW 
kapasitesine çıkarılacaktır.

7. İklim dostu yatırımların destekleneceği, temiz üretim 
teknolojilerine yatırım yapan tesisleri ödüllendiren Emis-
yon Ticaret Sistemi hayata geçirilecek.

8. Enerji ve sanayi tesislerinin iklim ve çevre dostu üretim 
yapmalarına yönelik ilave tedbir ve teşvikler arttırılacak.

9. 2023 yılında binalarımızda kullandığımız fosil yakıtlar 
%25 oranında azaltılacak. Yine 2030 yılına kadar tüm 
binalarımız enerji kimlik belgesine sahip olacak.

10. Kamu ve özel sektörümüzün, İklim değişikliğiyle müca-
dele çalışmalarına yönelik teşvik ve finansman imkânları 
geliştirilecek, uluslararası finansman kaynaklarına erişim 
imkânları arttırılacak

11. Ülkemizin tamamında, sel, heyelan, erozyon, taşkın 
tehdidi altında bulunan bölgelerde yeniden inşa faali-
yetine izin verilmeyecektir

12. Tüm bu risk altındaki yapılar için uygun alanlar belirle-
necek ve kamulaştırma ve dönüşüm projeleriyle taşıma 
süreci başlatılacaktır.

13. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en çok yaşandığı 
su kaynaklarımızın etkin yönetimi ve korunması için 
tüm kurumlarla ortak bir iş birliği geliştirilerek suyun 
tasarruflu kullanılmasına yönelik önlemler belirlenecek 
ve uygulanacaktır.

14. İklim değişikliği konusunda üretilen çalışmaların ve 
verilerin paydaşlarımızın ve kurumlarımızın erişimine 
açık olduğu Ulusal İklim Değişikliği Platformu ile bilim-
sel araştırmaların yapılacağı, politikaların belirleneceği 
ve takip edileceği Ulusal İklim Değişikliği Araştırma 
Merkezi kurulacak.
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EMRA BRINGS EXCEPTION 
TO POWER CUTOFFS IN A 
REGULATION PUBLISHED IN 
THE OFFICIAL GAZETTE
Energy Market Regulatory Authority (EMRA) has amended 
the Electricity Market Consumer Services Regulation. The 
regulation published in the Official Gazette on February 22, 
2021, offers some solutions to the problems encountered by 
the citizens in the course of the pandemic.
Some of the key articles of the regulation are as follows:
The electricity supply of citizens aged above 65, with 40% 
or a higher rate of disability, family members of martyrs and 
veterans may only be cut off if they fail to pay their bills for 
minimum three billing periods on time within a year.
Also, the relevant supply company will have to provide evi-
dence that they notified the subscriber of the cutoff before-
hand.
If the subscriber requests to pay their debt in installments, 
the installments will be structured by the supplier provided 
that it will not exceed four months.
Power cutoffs for unpaid bills will only be permitted from 
08:00 to 15:00 on Monday, Tuesday, Wednesday and 
Thursday.
Supply companies will not be permitted to cut off subscribers’ 
power on national or religious holidays, general holidays or 
the day preceding any of them.
If requested by the subscriber, the security deposit will be 
collected in two equal installments reflected to the bill for 
the residential subscriber type, and with the first installment 
paid in advance and the second installment reflected to the 
bill for other types of subscribers.
The provision that extends the backward objection period to 
12 months is as follows:
“Where an application for objection for maximum 12 months 
from the application that were not made in written within 60 
days from the service of the bill is assessed and concluded 
by the Market Operator within three months following the 
application for objection or other errors are identified by the 
Market Operator, the necessary correction is made.”

EPDK, RESMİ GAZETE’DE 
YAYIMLANAN YÖNETMELİK 
DEĞİŞİKLİĞİ İLE ELEKTRİK 
KESİNTİLERİNE İSTİSNA 
GETİRDİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasası Tü-
ketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. 22 Şu-
bat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle 
pandemi döneminde vatandaşın yaşadığı bazı zorluklara 
kolaylıklar getirildi.
İşte yönetmelikteki bazı önemli maddeler:
65 yaş üstü, yüzde 40’ın üzerinde engelli, Şehit Aileleri ve 
Muharip/Malul Gazi olanların elektriği, tek bir kullanım 
yerine ait faturaların aralıksız olarak yıl içerisinde en az üç 
dönem boyunca zamanında ödenmemesi halinde kesilebilir.
Elektriğin kesilmesi için tüketicinin kesme yapılacağı hak-
kında görevli tedarik şirketi tarafından bilgilendirildiğinin 
ispatı da aranacak.
Borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi 
halinde taksitlendirme tedarikçiler tarafından yapılır. Tak-
sitlendirme süresi azami dört aydır.
Tüm tüketiciler için, zamanında ödenmeyen borçlar kapsa-
mında uygulanan kesme işlemi; Pazartesi, Salı, Çarşamba, 
Perşembe günleri 08:00-15:00 saatleri arasında yapılır.
Resmî, dini bayram günleri, genel tatil günleri ile bunların 
bir önceki günlerinde kesme işlemi yapılmaz.
Tüketicinin talebi halinde, güvence bedeli mesken tüketici 
grubunda bulunan tüketiciler için faturaya yansıtılmak üzere 
iki eşit taksitte, diğer tüketici grupları için ilk taksit peşin 
ikinci taksit faturaya yansıtılmak üzere tahsil edilir.
Geriye dönük itiraz süresini 12 aya çıkaran düzenleme ise 
şöyle:
“Fatura tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde yazılı olarak 
yapılmayan ve başvuru tarihi itibarıyla en fazla 12 ay önceki 
fatura dönemine ait itiraz başvuruları, itiraz başvurusunu 
takip eden 3 ay içerisinde Piyasa İşletmecisi tarafından de-
ğerlendirilerek sonuçlandırılması veya Piyasa İşletmecisi 
tarafından diğer hataların tespit edilmesi durumunda, gerekli 
düzeltme işlemi gerçekleştirilir.”

 MEVZUAT 
 LEGISLATION 

48
Nisan • Mayıs • Haziran / April • May • June 2021



AMENDMENT FOR 
POWER DISTRIBUTION 
COMPANIES INSPECTION 
DIRECTIVE
The Ministry of Energy and Natural Resources put into effect 
the Regulation on Amendment of the Power Distribution 
Companies Inspection Directive.
The Regulation authorizes the Ministry to transfer the au-
thority to specialized bodies and organizations based on the 
subject of the inspection. In addition, the 30-day period for 
submission of the inspection report to the Ministry is raised to 
60 days. Once the Ministry has completed the examination 
of the report, it will submit the report and/or its final opinion 
about the report to the Energy Market Regulatory Authority 
(EMRA).

ELEKTRİK DAĞITIM 
ŞİRKETLERİ DENETİM 
YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde Değişik-
lik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik uyarınca Bakanlık, elektrik dağıtım şirketlerinin 
denetlenmesiyle ilgili; denetimin konusuna bağlı olarak ih-
tisas sahibi kurum ve kuruluşlarına yetki devri yapabilecek. 
Bununla birlikte elektrik dağıtım şirketlerinin denetimiyle 
ilgili raporun Bakanlığa sunulmasıyla ilgili 30 günlük süre, 60 
güne çıkarıldı. Bakanlık raporla ilgili incelemesini yaptıktan 
sonra raporu ve/veya raporla ilgili nihai görüşünü Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) gönderecek.
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STATE SUBSIDY FOR 
ELECTRIC VEHICLE 
MANUFACTURING PLANT 
INVESTMENTS
200,000 DC fast charging units will be manufactured by 
Eldor Elektronik at the Aegean Free Trade Zone in İzmir in 
accordance with the project-based state subsidy decision 
that took place upon publication in the Official Gazette on 
March 20, 2021.
The factory will create 700 jobs in production of fast charging 
units for electric cars with a fixed investment amount of TRY 
810 million.

ELEKTRİKLİ ARAÇ 
SİSTEMLERİ ÜRETİM 
TESİSİ YATIRIMINA 
DEVLET DESTEĞİ
20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren proje bazlı devlet desteği kararına göre, İzmir Ege 
Serbest Bölgesinde Eldor Elektronik tarafından yıllık 200 bin 
adet kapasiteli DC hızlı şarj ünitesi üretimi gerçekleştirilecek.
Elektrikli otomobil hızlı şarj ünitesi üretiminde 700 kişilik 
ilave istihdamın sağlanacağı fabrika, 810 Milyon TL’lik sabit 
yatırım tutarına sahip olacak.

 MEVZUAT 
 LEGISLATION 

50
Nisan • Mayıs • Haziran / April • May • June 2021



ENERGY ITEMS OF THE 
ECONOMIC REFORM 
PROGRAM ARE 
ANNOUNCED!
The Minister of Treasury and Finance, Lütfi Elvan, an-
nounced the schedule of the economic reform package. The 
schedule of the Economic Reforms Action Plan including 
the road map for the relevant Ministries and organizations 
has been revealed. The plan was announced by President 
Recep Tayyip Erdoğan on March 12.
The action plan is made up of 10 chapters, namely Public 
Finance, Price Stability, Financial Sector, Current Deficit, 
Employment, Corporate Governance, Incentivizing Invest-
ments, Facilitating Trade, Competition, Market Surveillance 
and Audit. According to the schedule, all actions in the Eco-
nomic Reform Package will be completed by March 2023.

Energy items of the Economic Reform Program are 
as follows:
Highly efficient Green Organized Industrial Zones gener-
ating their own power will be established. (12/31/2022)
A National Circular Economy Action Plan will be drawn 
up. (12/31/2021)
R&D will be subsidized to provide and expand the tech-
nology for green production. (12/31/2021)
The ecocystem to support the development of green fi-
nancing will be enhanced and actions will be taken to 
increase Turkey’s share in international green funding. 
(12/31/2021)
A Environmentally-friendly (sustainable) and smart 
transport infrastructure will be developed. Electric vehicle 
charging infrastructure will be launched. (12/31/2021)
The use of electric vehicles will be encouraged for mass 
transit fleets and utility vehicles. (12/31/2021)
Buildings as well as agriculture and service sectors will be 
included in the scope of the energy efficiency subsidies 
by amending the Energy Efficiency Law. (12/31/2021)
Legal infrastructure for establishment of power storage 
plants will be completed (December 31, 2021).
Natural gas market will be reorganized into a competitive 
market. (06/31/2021)
The investment environment will be improved for natural 
gas exploration and production for a market with increased 
market security. (12/31/2021)

EKONOMİ REFORM 
PROGRAMI’NIN ENERJİ 
İLE İLGİLİ BÖLÜMLERİ 
YAYINDA!
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomik reform pake-
tiyle açıklanan eylemlerin uygulanma takvimin belli olduğunu 
açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Mart’ta 
açıkladığı, ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat te-
melinde büyütmeye yönelik Ekonomi Reformları Eylem Planı 
takvimi, ilgili Bakanlıkların ve kurumların yol haritası belli oldu.
Eylem planı Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, 
Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik 
Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gö-
zetimi ve Denetimi olmak üzere 10 başlıkta ana eylemlerden 
oluştu. Söz konusu takvime göre Ekonomi Reform Paketi’ndeki 
tüm eylemler 2023 yılının mart ayına kadar tamamlanacak.

Ekonomi Reform Programı’nın Enerji İle İlgili 
Bölümleri şöyle:
Enerjisini kendi karşılayan ve kaynak verimliliği yüksek yeşil 
Organize Sanayi Bölgeleri hayata geçirilecek. (31 Aralık 2022)
Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hazırlanacak. (31 
Aralık 2021)
Yeşil üretim için gerekli teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygın-
laştırılması amacıyla Ar- Ge çalışmaları desteklenecek. (31 
Aralık 2021)
Yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistem güçlendi-
rilecek ve uluslararası yeşil finansmandan ülkemizin alacağı 
payın artırılması için çalışmalar yürütülecek. (31 Aralık 2021)
Çevreye duyarlı (sürdürülebilir) ve akıllı taşımacılık altyapısı 
geliştirilecek. Elektrikli araç şarj altyapısı hayata geçirilecek. 
(31 Aralık 2021)
Toplu taşıma filolarında ve hizmet araçlarında elektrikli araç-
ların kullanılması teşvik edilecek. (31 Aralık 2021)
Enerji Verimliliği Kanunu’nda yapılacak değişiklikle binalar 
ile tarım ve hizmet sektörleri de enerji verimliliği destekleri 
kapsamına dahil edilecek. (31 Aralık 2021)
Elektrik enerjisi depolama tesislerinin kurulmasına yönelik 
yasal altyapı tamamlanacak.(31 Aralık 2021)
Doğal gaz piyasası yeniden yapılandırılarak rekabetçi serbest 
bir piyasa geliştirilecek. (31 Haziran 2021)
Madencilik, petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde yatırım 
ortamı iyileştirilerek yatırım güvencesinin daha da artırıldığı 
bir piyasa oluşturulacak. (31 Aralık 2021)

 MEVZUAT 
 LEGISLATION 

51
Nisan • Mayıs • Haziran / April • May • June 2021



AMENDMENTS TO THE 
REGULATION ON THE 
ELECTRICITY MARKET 
ANCILLARY SERVICES AND 
PRELIMINARY LICENSE 
APPLICATIONS PUBLISHED 
IN THE OFFICIAL GAZETTE
EMRA’s Regulation on Amendment of the Regulation on the 
Electricity Market Ancillary Services and the Regulation on 

Amendment of the Regulation on Preliminary 
License Applications for Establishment 

of Wind or Solar Power Plants ap-
peared in the Official Gazette on 

April 1, 2021.
The amendment requires that 

ancillary service market par-
ticipants submit to the au-
thority the authorization 
documents, certificates of 
registry or powers of at-
torney of the signatories 
in addition to the provision 

that signatories should sub-
mit the originals or notarized 

copies of their certificates of 
authority and signatory circulars 

in their applications for registration 
as legal entities as specified in the Regula-

tion dated November 26, 2017, on the Electricity 
Market Ancillary Services.
The Regulation on Amendment of the Competition Directive 
for Preliminary License Applications Made for Establishment 
of Wind or Solar Power Plants also appeared in the Official 
Gazette on the same day.
The Regulation amends the Competition Directive Dated 
May 13, 2017, for Preliminary License Applications Made 
for Establishment of Wind or Solar Power Plants. This will 
require a certificate of registry or power of attorney for those 
who are authorized to represent and bind the companies 
instead of notarized signatory circulars of the persons who 
are authorized to represent and bind the company.

ELEKTRİK PİYASASI 
YAN HİZMETLER 
YÖNETMELİĞİNDE VE 
ÖNLİSANS BAŞVURULARINA 
İLİŞKİN YARIŞMA 
YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLER RESMİ 
GAZETE’DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete’nin 1 Nisan 2021 tarihli sayısında EPDK’nın 
Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliği ve Rüzgar veya Gü-
neş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak 
Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına 
İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde De-
ğişiklik yapılmasına dair yönet-
melik yayımlandı.
Değişikliğe göre, 26 Kasım 
2017 tarihli Elektrik Piyasası 
Yan Hizmetler Yönetmeli-
ğinde belirtildiği üzere yan 
hizmet piyasa katılımcıları-
nın tüzel kişilik kayıt başvu-
rusunda, belgelerde imzası 
bulunan kişilerin yetki bel-
geleri ve imza sirkülerlerinin 
aslı ya da noter onaylı suretini 
iletmelerine ilişkin düzenlemeyle 
birlikte, belgelerde imzası bulunan 
kişilerin yetki belgeleri ve sicil tasdikna-
mesi veya vekaletnamesi kuruma iletilecek.
Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kur-
mak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de 
Resmi Gazete’nin aynı tarihli sayısında yayımlandı.
Değişikliğe göre, yarışmaya başvuru esaslarını belirleyen 13 
Mayıs 2017 tarihli Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı 
Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurula-
rına İlişkin Yarışma Yönetmeliği tadil edildi. Bu kapsamda 
Yarışmaya teklif  veren tüzel kişilerden istenen şirketi temsil 
ve ilzama yetkili kişilere veya vekalet verilen kişilere ait noter 
tasdikli imza sirküleri yerine, “şirketi temsil ve ilzama yetkili 
kişilere veya vekalet verilen kişilere ait sicil tasdiknamesi veya 
vekaletname istenecek.

 MEVZUAT 
 LEGISLATION 

52
Nisan • Mayıs • Haziran / April • May • June 2021



THE PHRASE “SIGNATORY 
CIRCULAR” IS REPLACED 
WITH “CERTIFICATE OF 
REGISTRY” IN EIGHT 
REGULATIONS RELATED TO 
THE ENERGY INDUSTRY
The amendments published in the Official Gazette dated 
April 9, 2021, replace “signatory circular” with “certificate of 
registry” in eight regulations related to the energy industry.
The phrase “signatory circular” is replaced with “certificate of 
registry” in the relevant parts of the eight regulations below:
–– The Regulation on Amendment of the Regulation on Power 
Facility Projects
–– The Regulation on Amendment of the Acceptance of Elec-
tricity Generation and Electricity Storage Plants
–– The Regulation on Amendment of the Implementation Direc-
tive Related to the I (A) Group of Minerals in the Mining Law
–– The Regulation on Amendment of the Regulation on Pro-
curement for Mining Sites
–– The Regulation on Amendment of the Regulation on Project 
Design and Acceptance of Nuclear Power Plants
–– The Regulation on Amendment of the Turkish Petroleum 
Law Implementation Directive
–– The Regulation on Amendment of the Renewable Energy 
Resource Areas
–– The Regulation on the Amendment of the Regulation on 
Supporting Domestically-manufactured Components of the 
Plants Generating Power from Renewable Energy Sources

ENERJİ SEKTÖRÜ 
İLE İLGİLİ 8 
YÖNETMELİKTE “İMZA 
SİRKÜLERİ” İFADESİ 
“SİCİL TASDİKNAMESİ” 
OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ
Resmi Gazete’nin 9 Nisan 2021 tarihli sayısında yayınlanan 
değişiklikler ile enerji sektörü ile ilgili 8 yönetmelikte “imza 
sirküleri” ifadesi “sicil tasdiknamesi” olarak değiştirildi.
Altta yer alan 8 yönetmeliğin ilgili bölümlerinde yer alan 
“imza sirküleri” ifadesi “sicil tasdiknamesi” olarak değiştirildi:
–– Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri ile İlgili 
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik
–– Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmelik
–– Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeli-
ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi 
Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik
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REGULATION ON THE 
ORGANIZATION AND 
OPERATING PROCEDURES 
AND PRINCIPLES OF THE 
ENVIRONMENTAL AGENCY 
OF TURKEY
The decisions of the Ministry of Environment and Urban-
ization about a regulation on the activities of the national 
Environmental Agency of Turkey took effect upon publication 
in the Official Gazette on April 15, 2021.
The regulation governs performance of the activities of the 
Environmental Agency of Turkey in a timely manner, defini-
tion of the duties and authorities of the organs and service 
units of the agency, appointment of the boards of directors 
and advisors, recruitment of employees, and organization 
of the agency.
The Environmental Agency of Turkey will operate in com-
pliance with the strategies and policies determined by the 
Ministry.

TÜRKİYE ÇEVRE 
AJANSININ TEŞKİLATI 
VE ÇALIŞMA USUL VE 
ESASLARI HAKKINDA 
YÖNETMELİK 
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ülke genelinde faaliyet 
gösteren ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen ça-
lışmalar ile ilgili yönetmelik kararları Resmi Gazete’nin 15 
Nisan 2021 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik ile Türkiye Çevre Ajansının yürüteceği faaliyetle-
rin zamanında ve gerektiği şekilde yerine getirilmesine, organ 
ve hizmet birimlerinin görev ve yetki alanlarının belirlen-
mesine, yönetim ve danışma kurulu üyelerinin atanmasına, 
personel istihdamına ve teşkilat yapısı ile çalışmasına ilişkin 
usul ve esasları düzenleniyor.
Türkiye Çevre Ajansı, Bakanlıkça belirlenen çevre strateji 
ve politikaları doğrultusunda görevleri yerine getirecek.
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THE COMMUNIQUE ON 
IMPLEMENTATION OF ENERGY 
PERFORMANCE CONTRACTS IN 
THE PUBLIC SECTOR APPEARS 
IN THE OFFICIAL GAZETTE
The Communique on Implementation of Energy Performance 
Contracts in the Public Sector made by the Ministry of Energy 
and Natural Resources took effect upon publication in the 
Official Gazette dated April 15, 2021.
The Regulation defines the framework of implementing energy 
performance contracts to be signed for the public adminis-
trations, movable and immovable property of other public 
bodies and organizations such as buildings, facilities, etc. 
which are owned by the public sector, and services provided 
by the public sector.
The energy performance contracts to be signed by public 
administrations under general management and other public 
bodies and organizations to reduce their energy consumption 
or energy expenses are intended to define the procedures and 
principles concerning preparation of survey reports; preparing 
for tenders; collecting, opening, reviewing and concluding bids; 
estimating Net Present Value (NPV), measuring and verify-
ing savings as well as technical and financial qualifications 
sought for the bidders and formats of the draft contracts, 
draft specifications, survey reports and saving verification 
report formats to be used for tendering.
The tenders under the communique will be held by sealed 
bidding. The bid that is found to have the highest NPV among 
the qualifying bids based on the criteria sought in the tender 
documents upon an examination by the bid assessment 
commission will be considered the best bid. The minimum 
investment cost under the contract is TRY 2 million. The 
approximate cost estimation for the investment cost will be 
done by the energy an energy efficiency survey report.
The saving guarantee proposed for a building will have to 
be no less than 10 percent of the yearly total power con-
sumption of the implementation area or 20 percent for each 
energy efficiency measure in any end consumption area. For 
non-building applications, the minimum amount allocated to 
the administration will be 10 percent of the amount of yearly 
saving for the remaining contract period from the beginning 
of the saving.
Energy efficiency measures with a simple payback period 
less than 2 years will not be covered by the energy perfor-
mance contract.

KAMUDA ENERJİ PERFORMANS 
SÖZLEŞMELERİNİN 
UYGULANMASINA İLİŞKİN 
TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE 
YAYINLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Kamuda Enerji Per-
formans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’i Resmi 
Gazete’nin 15 Nisan 2021 tarihli sayısında yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.
Yönetmelik ile genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyeti kamuya ait 
bina, tesis, araç ve benzeri taşınır ve taşınmazları ile kamu 
tarafından yürütülen hizmetlere dair yapılacak enerji per-
formans sözleşmelerinin uygulanmasına yönelik ihalelerin 
çerçevesi belirleniyor.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının enerji tüketimlerini veya enerji gi-
derlerini düşürmek üzere akdedecekleri enerji performans 
sözleşmeleri kapsamında, etüt raporlarının hazırlanması, 
ihale hazırlıklarının yapılması, tekliflerin alınması, açılması, 
değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Net Bugünkü Değerin 
(NBD) hesaplanabilmesi, tasarrufların ölçümü ve doğrulan-
masına ilişkin usul ve esaslar ile isteklilerde aranacak teknik 
ve mali yeterliklerin, ihalede esas alınan sözleşme taslağı, 
şartname taslağı, etüt raporu ve tasarruf  doğrulama raporu 
formatlarının belirlenmesi amaçlanıyor.
Tebliğ kapsamındaki ihaleler kapalı teklif  usulüne göre ya-
pılacak. Teklif  değerlendirme komisyonu tarafından yapılan 
inceleme neticesinde ihale dokümanlarında aranan kriterler 
dikkate alınarak uygun görülen teklifler arasında idareye sağ-
lanacak net fayda açısından en yüksek NBD’ye sahip teklif, en 
uygun teklif  olarak kabul edilecek. İhaleye çıkılabilmesi için 
sözleşme kapsamında yapılacak yatırımın bedelinin 2 milyon 
liradan az olmama şartı aranacak. Yatırım bedeli için yaklaşık 
maliyet tespiti ise enerji verimliliği etüt raporu ile yapılacak.
Binalarda verilecek tasarruf  garantisi, uygulama alanının 
yıllık toplam enerji tüketiminin yüzde 10’undan, herhangi bir 
nihai enerji tüketimi alanında ise uygulanacak her bir enerji 
verimliliği önlemi için yüzde 20’sinden az olamayacak. Bina 
harici uygulama alanlarında idareye verilecek pay ise tasar-
ruf  sağlanmaya başlanıldığı tarihten itibaren kalan sözleşme 
süresi boyunca yıllık sağlanan tasarrufun yüz 10’undan az 
olamayacak.
Basit geri ödeme süresi 2 yılın altında olan enerji verimliliği 
önlemleri, enerji performans sözleşmesi kapsamında değer-
lendirilmeyecek.
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ELEKTRİK PİYASASI 
ÖNLİSANS VE 
LİSANSLARA KONU 
ÜRETİM TESİSLERİNİN 
SANTRAL SAHALARININ 
BELİRLENMESİNE 
YÖNELİK KURUL KARARI 
YAYINDA!
Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına 
İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayınlandıEnerji Piyasası 
Düzenleme Kurumunun (EPDK), elektrik piyasası önlisans 
ve lisanslara konu üretim tesislerinin santral sahalarının 
belirlenmesine yönelik kurul kararı 17 Nisan 2021 tarihli 
Resmi Gazete’de yayınlandı.
Elektrik piyasası önlisans ve lisanslara konu üretim tesislerinin 
santral sahalarının belirlenmesine yönelik EPDK’nın kurul 
kararına göre, santral alanı; elektrik üretiminin gerçekleş-
tirilmesine ilişkin türbin, motor, generatör vb. teçhizatın 
bulunduğu tesisler ile tesisin çalışması ve işletilmesi için gerekli 

THE GENERAL ASSEMBLY 
RESOLUTION ON 
IDENTIFICATION OF THE 
POWER PLANT SITES 
UNDER THE ELECTRICITY 
MARKET LICENSES AND 
PRELIMINARY LICENSES
The Communique on Implementation of Energy Performance 
Contracts in the Public Sector has appeared in the Official 
Gazette.The Energy Market Regulatory Authority (EMRA) 
general assembly decision on determination of sites for the 
power plants subject to the electricity market licenses and 
preliminary licenses were published in the Official Gazette 
dated April 17, 2021.
According to the EMRA general assembly decision on deter-
mination of sites for the power plants subject to the electricity 
market licenses and preliminary licenses, the power plant site 
means the area where the equipment including the turbines, 
motors, generators, etc. used for power generation as well 
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as administrative units required for operating the plant and 
supporting units such as fire response units, firefighting water 
tanks, treatment plants, secondary fuel tanks, emergency 
power generators, warehouses, workshops, etc. are located.
Coordinates of an integrated area incorporating the switchyard 
if included in the power plant site, social facilities if requested, 
other areas specified in the fourth paragraph and the areas 
specified in the relevant article including security tapes shall 
be included as the power plant site in the preliminary license 
or power generation license issued for power generation 
plants. Data about the other aspects will be kept on the 
EMRA application system.
It is compulsory that the power plant site is integrated, and 
reasonable distances may be left among different areas or el-
ements of the power plant site unless technical arrangements 
require otherwise. Use of such distances for more rights than 
prescribed in the legislation will not be considered reasonable 
distancing. In addition, the power plant site cannot be ex-
panded by making a corridor. However, the space inside the 
mine operation license area formed to be included in the power 
plant area with a corridor may be added to the plant area.
The decision also defines the total mechanical power of the 
units running on an auxiliary source that can be installed 
in multi-source power plants. The maximum mechanical in-
stalled power of the units running on an auxiliary source 
may be 100 MW.
Where an industrial facility that a power plant supplies power 
is established on multiple independent areas, if the said fa-
cility is requested as a power plant site, it shall draw power 
from the same busbar and all independent areas where the 
consumption plants of the same legal entity are located will 
be added included in the license as power plant site.

olan idari birimler, yangın müdahale birimleri, yangın suyu 
depoları, arıtma tesisleri, yardımcı yakıt depoları, acil durum 
jeneratörleri, depolar, atölyeler vb. gibi destek ünitelerinin 
bir arada yer aldığı alanı ifade ediyor.
Elektrik üretim tesisleri için verilen önlisans veya üretim 
lisansına güvenlik bandı da dahil olmak üzere santral sahası 
olarak; santral alanı ile bulunması halinde şalt sahası, talep 
edilmesi halinde sosyal alan ve dördüncü fıkrada belirtilen 
diğer alanlar ile ilgili maddesinde belirtilen alanları çevre-
leyen bütünleşik sahanın koordinatları derç edilecek. Diğer 
unsurlara ilişkin veriler EPDK başvuru sisteminde tutulacak.
Üretim tesis sahasının bütünleşik olması zorunlu tutulurken 
santral sahası oluşturan alanlar ya da unsurlar arasında 
teknik gerekler dışında makul mesafeler bırakılabilecek. Bu 
mesafelerin mevzuatta tanımlanan hakların fazladan elde 
edilmesini amçlayan kullanımları makul mesafe olarak de-
ğerlendirilmeyecek. Ayrıca, santral sahası koridor oluşturmak 
suretiyle genişletilemeyecek. Ancak, kömür yakıtlı üretim 
tesislerinde maden işletme ruhsat sahası içerisinde kalacak 
ve bir koridorla santral sahasına birleştirilecek şekilde oluş-
turulan alan santral sahasına ilave edilebilecek.
Karara göre, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde 
kurulabilecek yardımcı kaynağa dayalı ünitelerin toplam 
mekanik gücü de belirlendi. Tesis edilecek yardımcı kay-
nağa dayalı ünitelerin mekanik kurulu gücü toplamda 100 
megavatı geçmeyecek.
Bir elektrik üretimi tesisinin elektrik enerjisi ihtiyacını kar-
şıladığı sanayi tesisinin birden çok bağımsız alan üzerinde 
kurulmuş olması halinde, söz konusu tesisin santral sahası 
olarak, talep edilmesi halinde, elektrik enerjisi ihtiyacını 
aynı baradan karşılaması ve aynı tüzel kişiliğe ait tüketim 
tesislerinin yer aldığı bağımsız alanların tamamı santral 
sahası olarak lisansına derç edilecek.
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GIRIŞIM ELEKTRIK’S 
INITIAL PUBLIC OFFERING
Horizon Europe 2021 – Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve 
Ticaret A.Ş. completed the application procedures for public 
offering to the Capital Markets Board and Borsa Istanbul.
According to the press release by the company; Girişim Elektrik 
A.Ş., one of the largest energy companies in Turkey and a 
global brand with projects and power plants it has established 
in 60 countries on 5 continents, giving life to expansive energy 
investments with its technology, engineering, production and 
contracting power has started the process for public offering.
Announcing that it will perform its public offering under the 
leadership of the Oyak Investment Consortium, the company 
stated that it submitted the public offering application file 
to the Capital Markets Board and Borsa Istanbul on April 
12, 2021.
“As one of the pioneers of the energy sector for 22 years, 
we have been serving in a wide range of fields, especially 
in the area of production, transmission, distribution, control 
and efficiency of energy,” said Girişim Elektrik A.Ş. Chairman 
M. Behiç Harmanlı. “We successfully continue our work with 

GİRİŞİM ELEKTRİK 
HALKA ARZ OLUYOR
Ufuk Avrupa 2021-Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ti-
caret A.Ş. halka arz için SPK’ya ve Borsa İstanbul’a başvuru 
işlemlerini tamamladı.
Şirketten yapılan basın açıklamasına göre, teknolojisiyle, 
mühendislik, üretim ve taahhüt gücüyle dev enerji yatı-
rımlarına hayat veren; 5 kıtada 60 ülkede hayata geçirdiği 
projeler ve kurduğu enerji santralleriyle global bir marka 
olan Türkiye’nin en büyük enerji şirketlerinden Girişim 
Elektrik A.Ş. halka arz sürecini başlattı.
Oyak Yatırım konsorsiyum liderliğinde halka arzını gerçek-
leştireceğini açıklayan şirket, 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle 
halka arz başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu’na 
(SPK) ve Borsa İstanbul’a teslim ettiğini bildirdi.
Girişim Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M. Behiç 
Harmanlı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ‘’22 yıldır enerji 
sektörünün öncülerinden biri olarak enerjinin üretimi, iletimi, 
dağıtımı, kontrolü ve verimliliği başta olmak üzere her alanda 
çok geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Enerji santralleri 
ve önemli enerji tesislerinin anahtar teslim kurulumu, üretim 
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gücü, elektriksel ürünlerin tedariği ve mühendislik konula-
rında Türkiye’nin yanı sıra 7 ülkede ofis ve tesislerimizle 
çalışmalarımıza başarıyla devam ediyoruz. Şimdi halka 
arz sürecimizi de başlattık. Halka arz ile kurumsal yapımızı 
güçlendirmeyi, markalaşma ilkelerini geliştirmeyi, sektörel 
büyüme hedefimize ivme kazandırmayı ve bu zamana kadar 
kazandığımız tecrübelerle elde ettiğimiz değeri yatırımcıla-
rımızla paylaşmayı amaçlıyoruz’’ dedi.

“Girişim Elektrik, son iki yılda halka arz olmuş 
firmalar arasında 235 milyon TL ile en yüksek 
net kâra sahip olan şirket oldu”
Girişim Elektrik’in 2020 yılında 880 milyon TL hasılat elde 
ederek 2020 yılı sonu itibariyle son 2 yılda halka arz olmuş 
firmalar arasında yaklaşık 235 milyon TL ile en yüksek net 
kâra sahip olan şirket olduğunu kaydeden Harmanlı, “Ül-
kemize önemli bir katma değer sağlayan Girişim Elektrik, 
yenilenebilir enerjinin bölgedeki önde gelen aktörlerinden 
biri olarak uzun yıllardır hem Türkiye’nin dört bir yanında 
hem de tüm EMEA bölgesinde yatırımcıları verimli, kazançlı 
ve ihtiyaçları doğrultusunda optimize edilmiş yatırımlarla 
buluşturuyor. Şimdi yeni hedeflerimizle bu faydayı en üst 
seviyeye çıkaracağız” açıklamasını yaptı.

our offices and facilities in 7 countries in addition to Turkey 
in turnkey installation of power plants and important energy 
facilities, production power, electrical product supply and en-
gineering. Now we have launched our public offering process. 
With the public offering, we aim to strengthen our corporate 
structure, develop branding principles, accelerate our sectoral 
growth target and share the value we have gained with our 
experienced know-how with our investors.”

“Girişim Elektrik has become the company with the 
highest net profit among the companies that have 
been offered to the public in the last two years, with a 
net profit of TRY 235 million”
Noting that Girişim Elektrik has a revenue of 880 million TRY 
in 2020 and has the highest net profit of 235 million TRY 
among the companies that have been offered to the public 
in the last 2 years as of the end of 2020, Harmanlı said, 
“Girişim Elektrik, which provides a significant added value 
to our country as one of the leading actors of renewable 
energy in the region, it has been bringing investors together 
with productive, profitable and optimized investments in line 
with their needs for many years both across Turkey and in 
the entire EMEA region. Now, we will maximize this benefit 
with our new goals.”
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ASUNİM TÜRKIYE TO 
INSTALL A ROOFTOP SPP 
FOR 3K DEMIR ÇELIK 
SANAYI
ASUNIM Türkiye, which has a reference of more than 50MW 
completed SPP plant in Kayseri, will install a roof-top SPP with 
a power of 1,650kWp for the 3K Demir Çelik Sanayi Ticaret 
Ltd. factory located in the Kayseri Organized Industrial Zone.
According to the press release of the company, all project de-
sign and engineering services, shadow analyses, production 
simulation and optimization were performed by ASUNİM’s 
engineering department in Europe, using state of the art 
techniques and special ASUNİM software. Due to the roof 
structure of the factory, it is planned for a horizontal panel 
installation and more panels are planned to be placed on 
the roof.
3710 Phono Solar panels, SMA inverters, Studer special solar 
cables will be used at the power plant and the maintenance 
and repair works of the plant will be carried out by MAXIMA 
Energy, an affiliate company of ASUNİM.

ASUNİM TÜRKİYE, 3K 
DEMİR ÇELİK SANAYİ’NİN 
FABRİKASINA ÇATI ÜZERİ 
GES KURACAK
Kayseri’de tamamlanmış 50MW üzerinde GES santrali refe-
ransı bulunan ASUNİM Türkiye; Kayseri Organize Sanayi 
Bölgesinde bulunan, Türkiye’nin önemli kuruluşlarından 
3K Demir Çelik Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi’nin fabrikasına 
1.650kWp gücünde çatı üzeri GES kuracak.
Şirketten yapılan basın açıklamasına göre, tüm projelen-
dirme ve mühendislik hizmetleri, gölge analizleri, üretim 
simülasyonları, optimizasyonlar ASUNİM’in Avrupa’daki 
mühendislik departmanı tarafından en güncel teknikler ve 
ASUNİM’e özel yazılımlar kullanılarak yapıldı. Fabrikanın 
çatı yapısından dolayı yatay panel dizilimi yapılarak, çatıda 
daha fazla panel yerleşimi yapılması planlanıyor.
Santralde; 3710 adet Phono Solar güneş panelleri, SMA 
marka inverterlar, Studer marka özel solar kablolar kulla-
nılacak ve santralin bakım onarım faaliyetleri ASUNİM’in 
iştirak firması olan MAXIMA Enerji tarafından yürütülecek.
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NATUREL ENERJI ACQUIRES 
SOLAR ENERGY POWER PLANTS 
OF KINESIS WITH 62 MW 
INSTALLED CAPACITY IN TURKEY
According to the new article by Kerim ÜLKER of Dünya News-
paper, the publicly traded company Naturel Enerji is acquiring 
the solar energy power plants of Kinesis Enerji Yatırımları, 
which also have investments in Italy and Spain in addition 
to Turkey. Kinesis has a 62MW project in the field of solar 
energy in Turkey.
Acquisition procedures are gaining momentum in the Turkish 
energy sector. Following the recent acquisition of Süloğlu 
Wind Power Plant by Entek, a subsidiary of Koç Holding, from 
the German company STEAG, another important acquisition 
process is in progress at Kinesis, one of the important stake-
holders in the renewable energy sector. Having investments 
in the field of solar and wind energy in Turkey, Kinesis sold 
its 32MW wind power plant-based works to İş Portföy in 
December of last year and Kinesis Energy is now transferring 
its investments in the field of solar energy. Naturel Enerji, 
which was established in 2009 and as one of Turkey’s leading 
companies in solar energy, is purchasing solar power plants 
with an installed capacity of 62 MW owned by Kinesis Energy 
Investments. The Turkish Competition Authority has issued 
the necessary approval for the acquisition.

Projects in Italy and Spain to continue
Naturel Enerji, whose shares are traded on Borsa Istanbul since 
2019, has an installed capacity of 44 MW, all of which are 
solar energy power plants. The first company generating solar 
power to be traded on the stock exchange, Naturel has solar 
energy power plants in various cities such as Ankara, Afyon, 
Bilecik and Nevşehir. Kinesis has been in the industry since 
2008. Having completed the renewable energy project invest-
ment and construction with a total power of over 100 MW, 
the company will continue its investments in Italy and Spain.

NATUREL ENERJİ, 
KİNESİS’İN TÜRKİYE’DEKİ 
62 MW’LIK GÜNEŞ 
ENERJİSİ SANTRALLERİNİ 
SATIN ALIYOR
Dünya Gazetesi’nden Kerim ÜLKER’in haberine göre, 
Türkiye’nin yanı sıra İtalya ve İspanya’da da projeleri bulu-
nan Kinesis Enerji Yatırımları’nın Türkiye’de kurulu güneş 
enerjisi santrallerini, borsada işlem gören Naturel Enerji 
satın alıyor. Kinesis’in Türkiye’deki güneş enerjisi alanında 
62 MW’lık projesi bulunuyordu.
Türk enerji sektöründe satın alma süreci yenilenebilir alanda 
hız kazanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Koç Holding’in iştiraki 
Entek’in Alman devi STEAG’dan Süloğlu Rüzgar Santrali 
şirketini satın almasının ardından bu kez yenilenebilir enerji-
nin önemli oyuncularından Kinesis’te önemli bir satış süreci 
yaşanıyor. Türkiye’de güneş ve rüzgar alanında yatırımları 
Kinesis, geçen yıl aralık ayında 32 MW’lık rüzgar santraline 
dayalı işlerini İş Portföy’e satan Kinesis Enerji, şimdi de güneş 
alanındaki yatırımlarını devrediyor. 2009’da kurulan güneş 
enerjisinde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Naturel 
Enerji, Kinesis Enerji Yatırımları’na ait 62 MW’lık kurulu 
güce sahip güneş santrallerini satın alıyor. İşlem için Rekabet 
Kurumu, gereken onayı verdi.

İtalya ve İspanya’da projelere devam edecek
2019’da hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Naturel Ener-
ji, tamamı güneş santrali olmak üzere 44 MW’lık kurulu güce 
sahip. Borsada işlem gören ilk güneş enerjisi üreticisi firma 
olan Naturel, Ankara’dan Afyon’a, Bilecik’ten Nevşehir’e 
çeşitli şehirlerde güneş enerjisi santrallerine sahip. Kinesis 
ise 2008 yılından bu yana sektörde yer alıyor. Toplamda 
100 MW’ın üzerindeki güçte yenilenebilir enerji projesi 
yatırımı ve inşaatı tamamlayan işletmeye alan firma, İtalya 
ve İspanya’da da yatırımlarına devam edecek.
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PANDEMIC HALTS POWER 
DEMAND GROWTH, WIND 
AND SOLAR POWER 
CUTS DOWN COAL 
DEMAND
A study published by Ember, an independent think-tank that 
prepares climate and energy studies, reveals that there was 
a record decrease in coal generation in 2020, but the power 
sector emissions were still higher than in 2015, when the 
Paris climate agreement was adopted. Although China is in 
the leading position in renewable energy, it is clearly seen 
that China resisted this downward trend in coal generation 
during the epidemic and stood out as the only G20 country 
to show a massive increase in both electricity demand and 
coal power in 2020. It is indicated that 12 percent of the 
electricity production in Turkey is provided by wind and solar 
energy, and this wind and solar energy production has shown 
a progress rate just above the world average of 9.4 percent.
According to London-based Ember’s Global Electricity Review 
2021, the share of wind and solar power in global electricity 
generation increased by 15 percent (+314 TWh) last year, 
while coal generation decreased by 4 percent (-346 TWh). 
It has been noted that this rise in wind and solar energy in 
2020 represents a resilient growth that corresponds to more 
than the UK’s total annual electricity production.
According to the report, with the epidemic stalling the increase 

SALGIN, ELEKTRİK 
TALEBİNDEKİ 
BÜYÜMEYİ DURDURDU; 
RÜZGAR VE GÜNEŞ 
ENERJİSİ KÖMÜRDE 
DÜŞÜŞ SAĞLADI
İklim ve enerji çalışmaları hazırlayan bağımsız düşünce 
kuruluşu Ember tarafından yayınlanan araştırma, 2020’de 
kömür üretiminde rekor bir düşüş yaşandığını ancak elektrik 
sektörü emisyonlarının Paris Anlaşması’nın imzalandığı 2015 
yılına göre daha yüksek olduğunu gösteriyor. Yenilenebilir 
enerjide lider konumda yer almasına rağmen Çin’in sal-
gın sırasında kömür üretimindeki bu düşüş eğilimine karşı 
koyduğu ve 2020’de hem elektrik talebinde hem de kömür 
gücünde büyük bir artış gösteren tek G20 ülkesi olarak öne 
çıktığı görülüyor. Türkiye’deki elektrik üretiminin yüzde 
12’si rüzgar ve güneş enerjisinden sağlanırken yüzde 9,4 
olan dünya ortalamasının üzerinde bir gelişim kaydettiği 
belirtiliyor.
Londra merkezli Ember’ın Küresel Elektrik Görünümü 2021 
raporuna göre, geçtiğimiz yıl küresel elektrik üretiminde 
rüzgar ve güneş enerjisinin payı yüzde 15 (+314 TWh) 
artarken kömürden elektrik üretiminde ise yüzde 4 düşüş 
(-346 TWh) yaşandı. 2020’de rüzgar ve güneş enerjisin-
de yaşanan bu büyümenin Birleşik Krallık’ın yıllık toplam 
elektrik üretiminden daha fazlasına denk gelen dirençli bir 

Yazı: Esen ERKAN 
GÜNDER Genel Sekreteri / GÜNDER  Secretary General

Enerji Muhabiri / Energy Reporter
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in global electricity demand in 2020, global electricity demand 
decreased slightly by 0.1 percent last year. Since the financial 
crisis of 2008-2009, global electricity demand fell for the 
first time in 2020. Despite the record decrease in global coal 
capacity, it was stated that the power sector emissions were 
still about 2 percent higher in the epidemic year compared to 
2015, when the Paris climate agreement was signed.

“China was the only G20 country with a large increase 
in coal generation.”
The research revealed that the only G20 country that showed 
the largest increase in coal production in 2020, when the 
Covid-19 epidemic started, was China. This made China the 
country responsible for more than half (53%) of the world’s 
coal-fired electricity. Despite a 16-percent growth (+98 TWh) 
of wind and solar power generation, China’s coal generation 
increased by 1.7 percent (+77 TWh), with its electricity de-
mand increasing by 4 percent (+297 TWh).
“Despite some progress, China is still struggling to curb its 
coal generation growth. Fast-rising demand for electricity 
is driving up coal power and emissions. More sustainable 
demand growth will enable China to phase out its large coal 
fleet, especially the least efficient sub-critical coal units, and 
provide greater opportunity for the country to attain its climate 
aspirations.” said Muyi Yang Senior Electricity Policy Analyst 
of Ember. All of the four largest coal-producing countries, after 
China, experienced a decline in coal generation in 2020: 
India (-5%), United States (-20%), Japan (-1%) and South 
Korea (-13%).
Stating that the record decline in coal power generation during 
the epidemic was insufficient, Ember’s Global Lead Dave 

büyüme gösterdiği kaydedildi.
Rapora göre, 2020’de küresel elektrik talebindeki artışın 
durmasına yol açan salgın ile küresel elektrik talebi geçen yıl 
yüzde 0,1 azaldı. 2008-2009 finansal krizinden sonra küresel 
elektrik talebinde ilk kez 2020 yılında düşüş yaşanmış oldu. 
Küresel kömür kapasitesindeki rekor düşüşe rağmen, elektrik 
sektörü emisyonlarının ise salgın yılında Paris Anlaşması’nın 
imzalandığı 2015 yılına göre hala yaklaşık yüzde 2 daha 
yüksek olduğu belirtildi.

“Kömür üretiminde en çok artış gösteren G20 
ülkesi Çin”
Araştırma, Covid-19 salgınının başladığı 2020 yılında kö-
mür üretiminde en büyük artış gösteren G20 ülkesinin Çin 
olduğunu ortaya koydu. Bu durum, Çin’i yüzde 53’lük bir 
oranla kömürle çalışan elektriğin yarısından fazlasından 
sorumlu ülke haline getirdi. Rüzgar ve güneş enerjisindeki 
yüzde 16’lık büyümeye (+98 TWh) rağmen, elektrik talebi 
yüzde 4 (+297 TWh) artış gösteren Çin’in kömür üretimi 
ise yüzde 1.7 (+77 TWh) arttı.
Ember’in kıdemli analisti Dr. Muyi Yang, “Bazı ilerlemelere 
rağmen Çin hala kömür üretimindeki büyümesini sınır-
lamakta zorlanıyor. Elektrik için hızla artan talep, kömür 
enerjisini ve emisyonları artırıyor. Daha sürdürülebilir talep 
artışı, Çin’in büyük kömür filosunu, özellikle de en az verimli 
alt kritik kömür birimlerini aşamalı olarak kaldırmasını 
sağlayacak ve ülkenin iklim hedeflerine ulaşması için daha 
fazla fırsat sağlayacak.” ifadelerini kullandı. Çin’in ardından 
gelen kömür üreten en büyük dört ülkenin tümünde ise 
2020’de kömür enerjisinde düşüş yaşadı: Hindistan (yüzde 
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Jones said: “There is no fast enough progress anywhere 
in the world. Coal power needs to collapse by 80% by 
2030 to avoid dangerous levels of warming above 1.5 
degrees. We need to build enough clean electricity to 
simultaneously replace coal and electrify the global econ-
omy. World leaders have yet to wake up to the enormity 
of the challenge.”

Highlights from the Ember report for Turkey:
  The Turkey section of the Ember report shows that 

two years of stagnating electricity demand growth, 
and increased wind and solar generation, put coal-
fired power generation in reverse for two consecutive 
years. However, this 7 TWh decrease only happened 
because electricity demand growth temporarily stalled 
over the last two years. Demand rose by only 0.6% 
in 2020, and an increase in fossil gas generation in 
2020 also caused coal generation to fall further back.

  Wind and solar accounted for 12% of Turkey’s gen-
eration in 2020. The world’s wind and solar share 
of production has doubled in the last five years; by 
comparison, Turkey has achieved a growth above 
the global average of 9.4 percent.

  Turkey is one of only three G20 countries where 
coal’s share of the electricity mix has increased since 
2015. Across the world coal has fallen from 38% in 
2015 to meet 34% of electricity demand in 2020: 
whereas Turkey’s coal share increased from 29% to 
34%. Turkey’s coal generation increased by 39% 
from 2015 to 2020, the second largest increase of 
any G20 country.

-5), Amerika Birleşik Devletleri (yüzde -20), Japonya (yüzde -1) 
ve Güney Kore (yüzde -13).
Salgın sürecinde kömürden elektrik üretimindeki rekor düşüşün 
yetersiz olduğunu belirten Ember’ın kıdemli elektrik analisti 
Dave Jones: “Dünyanın hiçbir yerinde yeterince hızlı ilerleme 
kaydedilmiyor. Küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlandırıl-
ması için kömürden elektrik üretiminin 2030’a kadar yüzde 80 
azalması gerekli ve dünya liderleri, önümüzdeki zorluğun  hala 
farkına varamadı.” değerlendirmesinde bulundu.

Ember raporundan Türkiye için önemli noktalar:
  Ember raporundaki Türkiye bölümü, elektrik talebinde iki 

yıllık durgunluk ve artan rüzgar ve güneş enerjisi üretimi 
ile kömürden elektrik üretiminde art arda iki yıl düşüş ya-
şandığını gösteriyor. Ancak, bu 7 TWh’lik düşüş yalnızca 
elektrik talebindeki artış son iki yılda geçici olarak durduğu 
için gerçekleşti. Talep 2020’de sadece yüzde 0,6 arttı ve 
fosil gaz ile elektrik üretimindeki artış da kömür üretiminin 
gerilemesine katkı sundu.

  Rüzgar ve güneş, 2020’de Türkiye’deki elektrik üretiminin 
yüzde 12’sini oluşturdu. Dünyanın rüzgar ve güneş üreti-
mindeki payı son beş yılda ikiye katlanırken Türkiye, yüzde 
9,4 olan küresel ortalamanın üzerinde bir gelişim kaydetti.

  Türkiye, 2015 yılından bu yana kömürün elektrik karma-
sındaki payının arttığı üç G20 ülkesinden biri oldu. Dünya 
genelinde kömürden elektrik üretimi 2015’te yüzde 38’den 
2020’de yüzde 34’e düştü. Türkiye’de elektrik üretiminde 
kömürün payı ise aynı dönem yüzde 29’dan yüzde 34’e 
yükseldi. Türkiye’nin kömür üretimi 2015’ten 2020’ye yüzde 
39 artarak G20 ülkeleri arasında en büyük ikinci artış oldu.
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What are the fields of operation and components of the 
Right to Clean Air Platform?
The Right to Clean Air Platform was founded by 16 non-gov-
ernmental organizations operating in natural conservation 
and health in 2015. The platform is also one of the first 
examples of civil society organizations that work in the field 
of environment and health operating under an umbrella or-
ganization through their representatives. The purpose of 
the platform is to take action for reduction of environmental 
pollution caused primarily by coal-powered thermal power 
plants, protection of public health and advocacy of the right 
to clean air.
The platform’s components include Association of Physicians 
for Environment, Greenpeace Mediterranean, the Association 
of Public Health Specialists (HASUDER), the Association of 
Occupational and Vocational Disease Specialists (İMUD), 
the Association of Medical Practitioners, the Association of 
Neurologists of Turkey, TEMA Foundation, the Respiratory 
Research Association of Turkey (TÜSAD), Health and Envi-

Temiz Hava Hakkı Platformu olarak çalışma alanla-
rınız ve bileşenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Temiz Hava Hakkı Platformu, doğa koruma ve sağlık alanın-
da çalışan 16 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle 
2015 yılında çalışmalarına başlamıştır. Platform aynı zaman-
da, çevre ve sağlık alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve 
meslek örgütlerinin ortak çatı altında temsilcileri aracılığıyla 
çalışmaya başladığı ilk örneklerden birisi. Platformun amacı, 
öncelikle kömürlü termik santraller olmak üzere; çevresel 
kirleticilere bağlı olarak ortaya çıkan hava kirliliğinin azal-
tılması, halk sağlığının korunması ve temiz hava hakkının 
savunulması için çalışmalar yapmaktır.
Platform’un bileşenleri arasında Çevre için Hekimler Der-
neği, Greenpeace Akdeniz, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği 
(HASUDER), İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği 
(İMUD), Pratisyen Hekimlik Derneği, Türk Nöroloji Derne-
ği, TEMA Vakfı, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 
(TÜSAD), Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL), Türk Tabipleri 
Birliği (TTB), Yeşil Barış Hukuk Derneği, Yeşil Düşünce 

Buket Atlı, Yazar / Author at Temiz Hava Hakkı
info@temizhavahakki.com

“PANDEMİ SONRASI İYİLEŞME İÇİN YENİLENEBİLİR 
ENERJİ YATIRIMLARININ HIZLANMASI GEREKİYOR”
RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS NEED TO ACCELERATE 

FOR RECOVERY AFTER THE PANDEMIC

Kömürlü termik santraller başta olmak üzere; çevresel kirleticilere bağlı olarak ortaya çıkan 
hava kirliliğinin azaltılması, halk sağlığının korunması ve temiz hava hakkının savunulması 
için çalışmalar yapan Temiz Hava Hakkı Platformu ile yaptığımız röportaj sizlerle.

We are presenting the interview with The Right to Clean Air Platform whose purpose is to take 
action for reduction of environmental pollution caused primarily by coal-powered thermal power 
plants, protection of public health and advocacy of the right to clean air.
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ronment Association (HEAL), Turkish Medical Association 
(TTB), Green Peace Association of Law, the Association of 
Green Thought, Yuva Association, 350.org, Climate Action 
Network Europe (CAN Europe) and WWF-Turkey.

While climate crisis and sustainability have become house-
hold names, “Clean Air” seems to be in the center of the 
issue. Which industries have responsibilities and how?
Air pollution and climate change are the most serious envi-
ronmental problems of the century with economic and social 
implications, which are basically associated with human 
activities including fossil fuel use in particular.  In addition to 
the carbondioxide emission, other pollutants such as particles 
create a layer in the atmosphere and capture heat, causing an 
additional greenhouse effect. For this reason, international 
organizations such as the World Health Organization (WHO), 
United Nations Environmental Program (UNEP), and Climate 
and Clean Air Coalition (CCAC) called world governments to 
address climate change and air pollution crises as a whole.
According to WHO, interior and exterior air pollution causes 
eight million premature deaths each year. One in every seven 
children worldwide live in areas where they breathe an air 
polluted above the values recommended by WHO. 
Achieving the climate change objectives suggested in the Paris 
Agreement may also prevent minimum 1 million premature 
deaths per year and approximately $54.1 trillion of cost by 
improving the air quality by 2050. This is twice as large as 
the budget spent for climate change. 
First of all, if we look at what air pollution means, we can 
understand its causes and health effects better. Air pollution 
is the presence beyond a certain rate of gases as well as gas 
mixtures with solid and liquid content harmful to human health 
suspended in the air. Sometimes we can sense air pollution 
by its mist and odor. Since air pollution is sometimes made 
up of particle materials (PM2.5) as thin as 1/30 of a strand 
of hair, we cannot see air pollution. This is why we call it a 
“Silent Assassin”. Air pollution may have natural causes such 
as volcanic eruptions and desert dust as well as human-made 
causes such as fossil fuel consumption for heating and power 
generation, and vehicle traffic. 

What are the health implications of air pollution?
Scientific studies show that better air quality has a positive 
effect on health.  Reduced levels of PM10 and PM2.5 in 
particular protects pulmonary health, prevent the existing 
respiratory diseases from worsening further and increase 
life expectancy. Every 10 µg/m3 of drop in the PM2.5 level 
extends life expectancy by 0.61±0.20 years. On the other 
hand, every 10 µg/m3 of increase in the particle materials 
(PM2.5) in the air increases cancer-related deaths by 15 to 

Derneği, Yuva Derneği, 350.org, Avrupa İklim Ağı (CAN 
Europe) ve WWF-Türkiye bulunuyor.

İklim krizi ve sürdürülebilirlik, günümüzün olmazsa 
olmaz kavramları haline gelirken “Temiz Hava” 
konunun merkezinde görünüyor. Bu konular için 
hangi sektörlerin, nasıl sorumlulukları var?
Hava kirliliği ve iklim değişikliğinin ikisi de temel olarak insan 
faaliyetlerinden, hatta çoğunlukla fosil yakıt tüketiminden 
kaynaklanan, ekonomik, sosyal ve sağlık boyutları da olan 
yüzyılın en büyük çevre sorunları.  Sadece karbondioksit değil 
partikül madde gibi diğer hava kirleticileri de atmosferde bir 
tabaka oluşturarak yeryüzünde ısıyı tuttukları için ikinci bir 
sera etkisine sebep olurlar. Bu nedenle, yakın zamanda Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
(UNEP) ile İklim ve Temiz Hava Koalisyonu (CCAC) gibi 
uluslararası kuruluşlar hükümetlere iklim değişikliği ve hava 
kirliliği krizlerinin birlikte ele alınması için çağrıda bulundu.
DSÖ’ye göre iç ve dış ortam hava kirliliği, her yıl sekiz milyon 
erken ölüme yol açıyor. Dünyadaki her yedi çocuktan biri, 
DSÖ’nün önerdiği değerlerin üzerinde kirli hava soludukları 
yerlerde yaşıyor. 
Paris Anlaşması’nda sunulan iklim değişikliği hedeflerine 
ulaşılması, aynı zamanda 2050 yılına kadar her yıl en az 
bir milyon erken ölümü ve hava kalitesindeki iyileşmeler 
sayesinde  yaklaşık 54,1 trilyon dolar maliyeti engelleyebi-
lir. Bu rakam, iklim değişikliğiyle mücadele için harcanan 
bütçenin iki katı demek. 
Öncelikle hava kirliliğinin ne olduğunu incelersek, kaynakla-
rını ve sağlık etkilerini daha iyi anlayabiliriz. Havadaki gazlar 
ve asılı duran katı ve sıvı halindeki gaz karışımının içerisinde 
insan sağlığına zararlı kimyasalların ağırlıkta olmasına hava 
kirliliği diyoruz. Hava kirliliğini bazen sis ve koku gibi özellik-
lerinden dolayı duyularımızla anlayabiliriz. Bazen de gözle 
görünmeyen saç telinin 30’da biri kadar olan ince partikül 
maddelerden (PM2.5) kaynaklandığından anlamamız müm-
kün olmayabilir. Bu sebeple hava kirliliğine “Sessiz Katil” 
diyoruz. Hava kirliliği volkan patlaması, çöl tozu gibi doğal 
sebeplerden kaynaklanabileceği gibi günümüzde genellikle 
ısınma, enerjide tüketilen fosil yakıtlar ve trafik gibi insan 
faaliyetlerinden kaynaklı olarak ortaya çıkıyor. 

Kirli havanın sağlık etkileri neler?
Yapılan bilimsel çalışmalar hava kalitesinin artmasının sağ-
lık durumunu iyileştirdiğini gösteriyor.  Özellikle PM10 ve 
PM2.5 miktarlarının düşürülmesi akciğer sağlığını koruyor, 
var olan solunum sistemi hastalıklarının kötüleşmesini önlü-
yor ve yaşam beklentisini artırıyor. PM2.5 düzeyindeki her 
10 µg/m3 düşüş ortalama yaşam beklentisini 0.61±0.20 
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27 percent. 
Moreover, children are extremely sensitive to nervous sys-
tem toxins in fetal period and early infancy. Several studies 
conducted in China show that children of the mothers who 
were exposed to air pollution caused by fossil fuels tend to 
score more poorly in intelligence tests. Hasselt University 
researchers in Belgium found that pollutants in the inhaled 
air reach placenta via lungs. It is inevitable that exposure 
to such particles prenatally have direct impact on the baby. 
For instance, studies conducted in the United States and 
Denmark show that exposure to air pollution in childhood is 
associated with mental diseases including bipolar disorder, 
schizophrenia and depression.

The Dark Reports we published 
regularly since 2017 is intend-
ed to draw attention to the fact 
that the problems caused by 
air pollution can be prevented 
based on an estimation of the 
number of preventable deaths 
in 2018 and 2019. Air pollution 
has caused 6 times as many 
deaths as traffic accidents since 
2017. İstanbul ranks first in air 
pollution-related deaths since 
2017. This is because İstan-
bul houses a great number of 
people exposed to air pollution.  

Do you think that “energy 
transformation” alone can 
solve energy-related air pol-
lution? What should be high-
lighted above all and how as 

part of this transformation?
A recent study conducted by the analysts from the Center 
for Energy and Clean Air Research shows that the decline in 
the use of fossil fuels in Europe reduced air pollution-related 
deaths by 38,000 in 2020. The report attributes the reduced 
use of fossil fuels to the restrictions for the pandemic and the 
ongoing energy transformation.1
The changes necessary to improve air quality in Turkey require 
an integrated strategy and action plan. Transforming this 
sytem by which we use fossil fuels to generate electricity 
at the expense of our future and ensuring a fair transfor-
mation where nobody will be left behind and suffer health 
damages constitute key elements of this strategy. A report 

1  https://www.temizhavahakki.com/avrupada-fosil-ya-
kit-kullanimi-ve-hava-kirliligi-azaldi/ 

yıl uzatıyor. Tam tersine, maruz kalınan havadaki partikül 
maddelerde (PM2.5) her 10 µg/m3’lük artış akciğer kanseri 
kaynaklı ölümlerde yüzde 15-27 oranında artışa yol açıyor. 
Ayrıca, çocuklar anne karnında ve erken bebeklik dönem-
lerinde sinir sistemi toksinlerine çok duyarlılar. Bu kapsam-
da Çin’de yapılan pek çok araştırmada, gebelik süresince 
fosil yakıtlardan kaynaklanan hava kirliliğine maruz kalan 
annelerin çocuklarında zeka düzeylerinin daha düşük ol-
duğu saptandı. Belçika Hasselt Üniversitesi’nde yapılan 
çalışmalar, solunan havadaki kirletici maddelerin akciğerler 
yoluyla plasentaya girdiğini gösteriyor. Anne karnındayken 
maruz kalınan bu partiküllerin, anne karnındaki bebekler 
üzerinde doğrudan etkilerinin olması kaçınılmaz. Örneğin 
ABD’de ve Danimarka’da ya-
pılan araştırmalar, çocuk yaşta 
maruz kalınan hava kirliliğinin 
bipolar bozukluk, şizofreni ve 
depresyon gibi rahatsızlıklarla 
ilişkili olduğunu ortaya koydu.
2017 yılından beri de düzenli 
olarak yayınladığımız Kara 
Rapor çalışmalarında; 2018 ve 
2019 yılları için de önlenebile-
cek ölüm sayıları hesaplayarak, 
hava kirliliğinin sebep olduğu 
sağlık sorunlarının aslında en-
gellenebileceğine dikkat çek-
meye çalışıyoruz. 2017 yılın-
dan beri her yıl hava kirliliği 
trafik kazalarının 6 katından 
fazla ölüme sebep oluyor. 2017 
yılından beri hava kirliliğine 
bağlı ölüm sayısının en yüksek 
olduğu il ise kirliliğe maruz kalan kişi sayısının çok fazla 
olmasından dolayı Istanbul.  

Enerji kaynaklı hava kirliliğinin sadece “enerji 
dönüşümü” ile çözüme kavuşacağını düşünüyor 
musunuz? Sizce bu dönüşümün bir parçası olarak 
öncelikli olarak neleri, nasıl vurgulamak gerekli?
Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi’ndeki analist-
ler tarafından gerçekleştirilen yeni araştırma, 2020 yılında 
Avrupa’da fosil yakıt kullanımındaki düşüş nedeniyle hava 
kirliliğine bağlı 38.000 ölümün önlendiğini ortaya koyuyor. 
Rapor, fosil yakıt kullanımındaki düşüşün, salgın nedeniyle 
gerçekleşen kısıtlamalar ve süregelen enerji dönüşümünden 
kaynaklandığını gösteriyor.1

1  https://www.temizhavahakki.com/avrupada-fosil-ya-
kit-kullanimi-ve-hava-kirliligi-azaldi/ 
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by Greenpeace India based on the images provided by the 
NASA Ozone Monitoring Instrument (OMI) indicates that Turkey 
ranked 10th in sulfur-dioxide (SO2) emissions associated with 
human activity in 2018. 
Coal accounts for 90 percent of sulfur-dioxide emissions in 
Turkey. The highest intensity of emissions is in Muğla, a popular 
holiday destination in Turkey, because of the Thermal Power 
Plants in Kemerköy, Yeniköy and Yatağan. Turkey is in the 6th 
place in coal-related sulfur-dioxide emissions. The area where 
Afşin - Elbistan A and B Thermal Power Plants and Kangal 
Thermal Power Plant are located is one of the top 10 sources 
of sulfur-dioxide emissions globally.2 This shows that a fair 
transition process should be planned and energy efficiency 
and renewable energy investments should be accelerated for 
a sustainable and healthy recovery after the pandemic. 

How do you think our laws should be amended to help re-
duce air pollution?
In a statement that appeared on the Newspaper “Duvar”, Prof. 
Dr. Çiğdem Çağlayan, the Public Health Specialists Association 
representative of the Platform, said: “We had serious problems 
estimating the impact of air pollution on human health in 
2019. A carcinogenic substance, the fine particle material 
(PM2.5) is not adequately (minimum 90% of the year) mea-
sured in 60 provinces. For instance, since we lacked even the 
minimum amount of data, we could not estimate the effects 
of air pollution on human health in a fifth of the provinces of 
Turkey. The data quality for the amount of days measured 

2  https://www.temizhavahakki.com/so2/ 

Türkiye’nin de hava kalitesini azaltmak için yapılması ge-
reken değişiklikler bütüncül bir strateji ve eylem planı ge-
rektiriyor. Şu anda fosil yakıtları kullanarak geleceğimiz ve 
sağlığımızdan çalma pahasına elektrik ürettiğimiz bu sistemi 
dönüştürmek ve kimsenin geride kalmayacağı, sağlığının 
zarar görmeyeceği adil bir dönüşümü sağlamak bu strate-
jinin oldukça önemli bir ayağını oluşturuyor. Greenpeace 
Hindistan’ın NASA Ozon Görüntüleme Aracı (OMI) gö-
rüntülerinden faydalanarak hazırladığı rapor, 2018 yılında 
Türkiye’nin insan faaliyetleri kaynaklı kükürtdioksit (SO2) 
emisyonlarında dünyada 10. sırada bulunduğunu gösteriyor. 
Türkiye’de kükürtdioksit emisyonlarının yüzde 90’ı kömür 
kaynaklı. Emisyonların en yoğun olduğu bölge ise; tatil meka-
nı olarak bilinmesine rağmen Kemerköy, Yeniköy ve Yatağan 
Termik Santralleri’nin bulunduğu Muğla. Türkiye kömür 
kaynaklı kükürtdioksit emisyonlarında dünya genelinde 6. 
sırada yer alıyor. Afşin - Elbistan A ve B Termik Santralleri 
ile Kangal Termik Santrali’nin oluşturduğu bölge de dün-
yada en çok kükürtdioksit emisyonuna sebep olan kaynaklar 
arasında 10. sırada.2 Bu durum da, pandemi sonrasında 
artık sürdürülebilir ve sağlıklı bir iyileşme olabilmesi için bir 
an önce adil bir geçiş süreci planlanarak enerji verimliliği 
ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlanması gerektiğini 
gösteriyor. 

Hava kirliliğini azaltmak için mevzuatımızda yapıl-
ması gereken değişiklikler neler?
Platform’un Halk Sağlığı Uzmanları Derneği temsilcisi Prof. 

2  https://www.temizhavahakki.com/so2/ 
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by the PM10 stations should be improved, the number of 
stations measuring PM2.5 should be raised and a national 
upper limit should be defined for the PM2.5.3  
It is promising that our national legal limits for PM10 were 
harmonized with the limits applicable in the European Union 
in 2019. However, it is equally important to improve air 
quality that necessary action is taken when the limits are 
exceeded. The most effective action to ensure that Turkey 
covers the greatest distance with regard to air pollution and 
its effects on health is to urgently adopt a legal upper limit 
for PM2.5 in harmony with the level recommended by the 
World Health Organization. 
Moreover, as the Right to Clean Air Platform, we published 
the first Health Impact Assessment (HIA) prepared for an 
energy project in Turkey in 2020. The report titled “Health 
Impact Assessment for Eskişehir/Alpu Coal-powered Ther-
mal Power Plant” analyzes the public health impact of the 
plant and provides decision-makers with recommendations 
for inclusion of health impact in permission processes.4 The 
legislation should be amended as necessary to assess the 
health impact in the permission processes of the projects 
planned to be carried out. 

What are some of the findings of the CREA report sug-
gesting that the decline in fossil fuel use is attributable to 
the restrictions in response to the pandemic, and ongoing 
energy transformation?
In the course of the COVID-19 pandemic, we have seen once 
more that chronic diseases suffered by those who are ex-
posed to polluted air for prolonged periods are subject to a 
massive health threat facilitated by infections. According to 
our estimations, air pollution has been responsible for 6 times 
as many deaths as traffic accidents in Turkey since 2017. 
The Dark Report also showed that air pollution fell in the 
first six months of 2020 in Turkey as it did in Europe. Even 
though closed down thermal power plants in January 2020 
and reduced traffic due to the quarantine measures led to 
an improvement in air quality in certain provinces, pollution 
bounced back in June due to the lack of sufficient structural 
measures. Power plants reopened with provisional permits 
and time extensions before their environmental and public 
health investments are completed are still in operation. If we 
want to see an improved air quality as we had back in 2020, 
we can start with closing down the power plants operating 
without making their environmental investments. 

3  https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/08/14/
hava-kirliligi-trafik-kazalarindan-6-kat-daha-oldurucu 
4  Temiz Hava Hakkı Platformu, Eskişehir Alpu Termik Sant-
rali SED Raporu https://www.temizhavahakki.com/alpused/ 

Dr. Çiğdem Çağlayan Gazete Duvar’da da yayınlanan gö-
rüşünde, “2019 yılında hava kirlililiğinin sağlık etkilerini 
hesaplamakta çok ciddi veri sıkıntısı yaşadık. Kanserojen 
bir madde olan ince partikül madde (PM2.5) 60 ilde yeterli 
(yılda %90 gün ve üzeri) ölçülmüyor. Örneğin, 2019 yılında 
asgari düzeyde bile veri olmadığı için her 5 ilden 1’inde hava 
kirliliğinden kaynaklanan sağlık etkilerini hesaplayamadık. 
Acil olarak hem PM10 istasyonlarındaki ölçüm yapılan gün 
sayısı açısından veri kalitesinin iyileştirilmesi, hem de PM2.5  
ölçümü yapılan istasyon sayısının artırılması ve mevzuatta 
PM2.5  için ulusal sınır değer belirlenmesi gerekiyor” diye 
vurguluyor.3  
2019 yılı itibariyle PM 10 için Avrupa Birliği limitleri ile 
ulusal mevzuat limitlerimizin eşitlenmiş olması umut verici 
bir gelişmedir. Fakat uygulamada limitlerin aşıldığı zaman 
gerekli önemlemlerin de alınması mevzuat kadar hava ka-
litesini iyileştirmek için önemlidir. Türkiye’nin hava kirliliği 
ve sağlık etkisi ile ilgili en fazla yol almasını sağlayacak konu 
ise; hava kirleticiler arasında en tehlikelisi olan PM2.5 için 
acilen Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri ile uyumlu bir 
yasal limit kabul edilmesidir. 
Ayrıca; Temiz Hava Hakkı Platformu olarak Ekim 2020’de, 
Türkiye’de ilk defa bir enerji projesi için hazırlanan Sağlık 
Etki Değerlendirmesi (SED) raporunu açıkladık. Eskişehir’de 
yapılması planlanan projenin değerlendirildiği “Eskişehir/
Alpu Kömürlü Termik Santrali Sağlık Etki Değerlendirmesi” 
isimli rapor, santralin halk sağlığı üzerindeki etkisi inceleniyor 
ve karar vericilere izin süreçlerine sağlık etkisinin dahil edil-
mesi için öneriler sunuyor.4 Yapılması planlanan projelerin 
izin süreçlerinde mutlaka sağlık etkisinin değerlendirilmesi 
için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması gerekiyor. 

Fosil yakıt kullanımındaki düşüşün, salgın nede-
niyle gerçekleşen kısıtlamalar ve süregelen enerji 
dönüşümünden kaynaklandığını gösteren CREA 
raporunun dikkat çeken benzer bulguları hakkında 
bilgi alabilir miyiz?
COVID-19 pandemisi sürecinde, uzun süre kirli hava soluyan 
kişilerde oluşan kronik hastalıkların enfeksiyonlara zemin 
hazırlayarak ne kadar büyük bir sağlık tehditi oluşturduğunu 
bir kez daha yakından gördük. Yaptığımız hesaplamalara 
göre, Türkiye’de hava kirliliği 2017 yılından beri trafik kaza-
larının en az 6 katı kadar can aldı. Kara Rapor çalışmamız 
da, Türkiye’de Avrupa’ya benzer şekilde 2020’nin ilk altı 
ayında hava kirliliğinin azaldığını gösterdi. Ocak 2020’de 

3  https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/08/14/
hava-kirliligi-trafik-kazalarindan-6-kat-daha-oldurucu 
4  Temiz Hava Hakkı Platformu, Eskişehir Alpu Termik Sant-
rali SED Raporu https://www.temizhavahakki.com/alpused/ 
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The CREA report reveals that the COVID-19 restrictions and 
the increase in renewable energy caused a great deal of fall 
in the use of fossil fuels in Europe in 2020. This causes a 
reduction of 14% in average nitrogen dioxide (NO2) pollu-
tion, 7% in average particle material pollution, and 4% in 
ozone level. This is estimated to have prevented 37,813 air 
pollution-related deaths (95% confidence interval: 31,894-
44,226) across the European Union.5

Reduced use of fossil fuels and reduced air pollution associ-
ated with the COVID-19 crisis in Turkey in 2020 prevented 
376 premature deaths. Turkey ranks 20th among 37 coun-
tries studied for the premature death figures. Germany and 
Poland are the two countries where measures saved the most 
lives with 5,546 and 4,706 deaths prevented respectively.
In the entire EU, renewable energy with 38% surpassed fossil 
fuels accounting for 37% of power generation for the first 
time. In 2020, the share of coal in Europe fell by 20% com-
pared to 2019. Moreover, oil demand in the transport industry 
fell by 13% from January to November 2020. In addition to 
being the main sources of NO2 pollution, coal and oil use is 
the primary cause of particle material pollution in Europe.
On the other hand, one of the primary sources of pollution 
in Turkey is coal-powered thermal power plants that have 
reached their economic end of life after remaining in oper-
ation for more than 30 years but have not completed their 
environmental investments so far.  Due to the exemptions, 

5  https://www.temizhavahakki.com/avrupada-fosil-ya-
kit-kullanimi-ve-hava-kirliligi-azaldi/ 

kapanan kömürlü termik santraller ve karantina nedeniyle 
azalan trafik sebebiyle bazı illerde hava kalitesi iyileşmiş olsa 
da, yeterli yapısal önlemler alınmadığı için kirlilik Haziran 
itibarıyla tekrar artmaya başladı. Geçici izinler ve ek sürelerle 
çevre ve halk sağlığı için yatırımlarını tamamlamadan tekrar 
açılan santraller hala çalışıyor. 2020’deki gibi iyileşen bir hava 
kalitesi görmek istiyorsak, çevre yatırımlarını tamamlamadan 
faaliyet gösteren santralleri durdurarak işe başlayabiliriz. 
CREA tarafından hazırlanan rapor, COVID-19 ile mücadele 
kapsamında uygulanan kısıtlamalar ve yenilenebilir enerjideki 
artışın 2020 yılında Avrupa’da fosil yakıt kullanım oranların-
da büyük ölçekli düşüşe neden olduğunu ortaya koyuyor. Bu 
düşüş, ortalama nitrojen dioksit (NO2) kirliliği seviyesinde 
yaklaşık %14, ortalama partikül madde kirliliği seviyesinde 
%7, ozon seviyesinde %4’lük azalmayla sonuçlanıyor. Bu 
durumun, Avrupa Birliği’nde hava kirliliğinden kaynaklanan 
37.813 ölümü (%95 güven aralığı: 31.894-44.226) engellediği 
tahmin ediliyor.5
Türkiye’de Covid-19 krizine bağlı olarak 2020 yılında, fosil 
yakıt kullanımının ve dolayısıyla hava kirliliğinin azalması 
sonucunda 376 erken ölüm önlenmiş durumda. Önlenen 
erken ölüm rakamlarında araştırmada incelenen 37 ülke 
arasında 20.sırada. Alınan önlemler sonucunda en fazla 
ölümün engellendiği ülkeler ise 5.546 ile Almanya ve 4.706 
ile Polonya.
AB ölçeğinde, toplam elektrik üretiminde yenilenebilir ener-

5  https://www.temizhavahakki.com/avrupada-fosil-ya-
kit-kullanimi-ve-hava-kirliligi-azaldi/ 
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provisional permits and time extensions, thermal power plants 
across Turkey including Çanakkale, Kütahya, Manisa, Muğla, 
Zonguldak, Kahramanmaraş, Sivas and Muğla in particular 
continue to cause air pollution. According to a report6 pub-
lished by HEAL, power plants that have not completed their 
environmental investments are responsible for 13 deaths 
in Turkey each day, and those plants are still in operation 
despite a petition campaign launched in 2019 that reached 
105,000 people not to extend exemptions for such plants.7 
We call the authorities to retire coal-powered thermal power 
plants in Turkey with a fair transition plan to ensure that no 
one has an employment problem, and to make sure that 
they are not re-opened without the necessary environmental 
investments are made.

Dark Report 2020 provides four-year air pollution data 
of Turkey and air pollution-related deaths that could be 
preventable. How do you summarize air pollution by prov-
ince in Turkey?
According to the “Dark Report 2020: Air Pollution and Its 
Health Effects”, if air pollution was had been reduced to the 
guideline values of the World Health Organization in 2019, 
7.9% of all deaths (31,476 deaths) and 12.13% (45,398 
deaths) of all deaths in 2018 could have been prevented.8 
Yuva Association’s representative for the Right to Clean Air 
Platform, Dr. Pınar Özfırat: “In the course of the COVID-19 
pandemic, we have seen once more that chronic diseases suf-
fered by those who are exposed to polluted air for prolonged 
periods are subject to a massive health threat facilitated by 
infections. Some of our provinces have suffered from 4 to 
6 times higher yearly limit values than those of the World 
Health Organization since 2016. Even though closed down 
thermal power plants and reduced traffic due to the quaran-
tine measures led to an improvement in air quality in certain 
provinces in the first six months of 2020, pollution bounced 
back in June due to the lack of sufficient structural measures.” 

What are your Platform’s suggestions to improve air qual-
ity?
Coal power plants closed down in early 2020 and reduced 
vehicle traffic in the course of the pandemic gave rise to 
improvements in air quality in Turkey and around the world. 
However, long-term exposure should be reduced to reduce 
premature deaths and chronic diseases caused by air pollution. 

6  https://www.env-health.org/wp-content/uploa-
ds/2021/02/Chronic-Coal-Pollution-Turkey-TR.pdf 
7  charge.org/temizhavahaktir 
8  Temiz Hava Hakkı Platformu, Kara Rapor 2020: Hava 
Kirliliği ve Sağlık Etkileri https://www.temizhavahakki.com/
kararapor2020/ 

ji, üretimin %37’sini sağlayan fosil yakıtları ilk kez geçerek 
%38’lik paya ulaştı. Avrupa’da kömürün payı 2020 yılında 
2019’a kıyasla %20 azaldı. Aynı zamanda ulaşım sektöründeki 
petrol talebi 2020 yılının Ocak ve Kasım ayları arasında %13 
düşüş gösterdi. Kömür ve petrol kullanımı, NO2 kirliliğinin 
ana kaynakları olmasının yanı sıra Avrupa’daki partikül madde 
kirliliğinin temel nedenini oluşturuyor.
Türkiye’de ise kirliliğin ana kaynaklarının arasında 30 yılı 
aşkın süredir çalışan ve ekonomik ömrünü doldurmuş, an-
cak çevre yatırımlarını hala tamamlamamış kömürlü termik 
santraller yer alıyor.  Tanınan muafiyetler, geçici izinler ve 
ek süreler sayesinde Çanakkale, Kütahya, Manisa, Muğla, 
Zonguldak, Kahramanmaraş, Sivas ve Muğla illeri başta 
olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerindeki termik santraller 
havayı kirletmeye devam ediyor. HEAL tarafından açıklanan 
bir rapora6 göre; Türkiye’de her gün 13 kişinin ölmesine 
sebep olan bu santrallere karşı bahsi geçen illerdeki çevre 
kuruluşları tarafından muafiyetlerin uzatılmaması için 2019 
yılında başlatılan ve 105 bin kişiye ulaşan imza kampanyası 
santraller hala çevre yatırımlarını tamamlamadıkları için 
devam ediyor.7 Türkiye’deki kömürlü termik santrallerin; 
kimsenin istihdam sorunu yaşamayacağı adil bir geçiş planı 
ile emekli edilmesi ve gerekli yatırımlarını yapmadan çalış-
malarına izin verilmemesi çağrısı yapıyoruz.

Kara Rapor 2020’de Türkiye’nin dört yıllık hava kir-
liliği ve bu kirlilikten kaynaklanan önlenebilir can 
kayıpları verilerine yer verdiniz. Türkiye’de il bazında 
hava kirliliğini nasıl özetlersiniz?
Kara Rapor 2020: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri’ raporuna 
göre, 2019 yılında hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü kılavuz 
değerine indirilseydi tüm ölümlerin %7,9’u (31.476 ölüm) 
ve 2018 yılındaki tüm ölümlerin %12,13’ü (45.398 ölüm) 
önlenebilirdi.8 Temiz Hava Hakkı Platformu üyelerinden 
Yuva Derneği temsilcisi Dr. Pınar Özfırat ‘COVID-19 virüsü 
pandemisi sürecinde, uzun süre kirli hava soluyan kişilerde 
oluşan kronik hastalıkların enfeksiyonlara zemin hazırlayarak 
ne kadar büyük bir sağlık tehditi oluşturduğunu bir kez daha 
yakından gördük. Bazı illerimizde, 2016’dan beri hava kirliliği 
Dünya Sağlık Örgütü’nün yıllık sınır değerlerinin 4-6 katına 
kadar çıkıyor. 2020 yılının ilk altı ayında kapanan kömürlü 
termik santraller ve karantina nedeniyle azalan trafik sebe-
biyle bazı illerde hava kalitesi iyileşmiş olsa da, yeterli yapısal 

6  https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2021/02/
Chronic-Coal-Pollution-Turkey-TR.pdf 
7  charge.org/temizhavahaktir 
8  Temiz Hava Hakkı Platformu, Kara Rapor 2020: Hava 
Kirliliği ve Sağlık Etkileri https://www.temizhavahakki.com/
kararapor2020/ 
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Due to the lack of structural measures, we see that 
things started to bounce back from June 2020. 
For instance, coal accounts for 90 percent of sul-
fur-dioxide emissions in Turkey.9 The area where 
Afşin - Elbistan A and B Thermal Power Plants and 
Kangal Thermal Power Plant are located is one of 
the top 10 sources of sulfur-dioxide emissions 

globally.10  Afşin - Elbistan Power 
Plants A and B that are in operation 
for 33 and 15 years respectively 
are responsible for 17,000 prema-
ture deaths. Six more thermal power 
plants are planned to be built in the 
area, and if they are built, they will 
cause 32,000 premature deaths in 
35 years. 
Permanent improvement of air qual-
ity in Turkey urgently requires the 
following actions:

  Data quality of all air quality 
measurement stations should be 
improved,

  Fine particle material (PM2.5) 
pollutant should be measured by all 
stations in every province,

  Regulations should be made to 
set national limits,

  Coal-powered thermal power 
plants that do not fulfill the necessary envi-
ronmental requirements should not be allowed 
to operate,

  Health impact assessments should be made 
for the industrial plants under planning,

  Economic recovery packages based on public 
health and intended to design models offering 
sustainable employment and resistance to 
crises should be made. 

The Right to Clean Air Platform calls everyone to 
taking urgent action in 2021 by cooperating with 
any relevant and authorized organization at local, 
national and international levels to improve air 
quality permanently as one of the fundamental 
conditions of living in a healthy environment. 

9  Temiz Hava Hakkı Platformu, Kara Rapor: Hava 
Kirliliği ve Sağlık Etkileri https://www.temizhava-
hakki.com/kara-rapor/ 
10  Greenpeace Hindistan, Kükürtdioksit (SO2) 
Emisyon Raporu  https://www.temizhavahakki.
com/so2/ 

önlemler alınmadığı için kirlilik Haziran itibarıyla tekrar artmaya 
başlamıştır’ diye belirtiyor. 

Hava kalitesini iyileştirmek için Platform olarak önerile-
riniz neler?
2020 yılı başında kapatılan kömürlü santrallerin ve pandemi süre-
cinde azalan taşıt trafiğinin de etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de hava kalitesinin iyileştiğini gösteren gelişmeler oldu. 
Fakat, hava kirliliğinin neden olduğu erken ölüm 
ve kronik hastalıklar gibi sağlık etkilerinin azaltıla-
bilmesi için uzun süreli maruziyetin de azaltılması 
gerekir. Yapısal önlemler alınmadığı için kirliliğin, 
Haziran 2020 itibariyle tekrar eski haline döndü-
ğünü görüyoruz. 
Örneğin, Türkiye’de kükürtdioksit emisyonlarının 
%90’ı kömür kaynaklı.9 Afşin - Elbistan A ve B 
Termik Santralleri ile Kangal Termik Santrali’nin 
oluşturduğu bölge, dünyada en çok kükürtdioksit 
emisyonuna sebep olan kaynaklar sıralamasında 
10. sırada.10  Afşin - Elbistan’da 33 yıldır çalışmakta 
olan A Santrali ve 15 yıldır çalışan B Santrali; bugü-
ne kadar 17 bin erken ölüme neden oldu. Bölgeye 
yapılması planlanan 6 tane yeni kömürlü termik 
santral daha var ve yapılırlarsa 35 yıl sonunda 
toplamda 32.000 erken ölüme neden olacaklar. 
Türkiye’de hava kalitesinin kalıcı olarak iyileştiril-
mesi için acilen,

  Tüm hava kalitesi ölçüm istasyonlarının veri 
kalitesinin arttırılması,

  İnce partikül madde (PM2.5) kirleticisinin tüm iller ve tüm 
istasyonlarda ölçülmesi,

  Ulusal sınır değerleri içeren mevzuat düzenlemeleri yayınlan-
ması,

  Gerekli çevre yatırımlarını tamamlamamış olan kömürlü termik 
santrallerin çalışmasına izin verilmemesi,

  Planlanan sanayi tesislerinin sağlık etki değerlendirmesinin 
yapılması,

  Halk sağlığını merkeze koyan, sürdürülebilir istihdam ve kriz-
lere karşı dayanıklı modeller oluşturmayı amaçlayan ekonomik 
toparlanma paketleri oluşturulması gerekiyor. 

Temiz Hava Hakkı Platformu olarak, sağlıklı bir çevrede yaşamanın 
en temel şartlarından birisi olan hava kalitesini kalıcı olarak iyileşti-
rebilmek için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tüm ilgili ve yetkili 
kurum ve kuruluşları işbirliği yaparak 2021 yılında acilen harekete 
geçmeye davet ediyoruz. 

9  Temiz Hava Hakkı Platformu, Kara Rapor: Hava Kirliliği ve Sağlık 
Etkileri https://www.temizhavahakki.com/kara-rapor/ 
10  Greenpeace Hindistan, Kükürtdioksit (SO2) Emisyon Raporu htt-
ps://www.temizhavahakki.com/so2/ 
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Energy industry has undeniable significance in surviving 
the climate crisis. Power generation and heating account 
for 25 percent of greenhouse gas emissions that cause cli-
mate change. Buildings, transportation, industry and other 
energy-related activities (refineries, fuel consumption, etc.) 
have additional impacts of 6 percent, 14, percent, 21 per-
cent and 10 percent, respectively1. Add them up and you 
find that the ratio of emissions caused by direct and indirect 
energy constitute three quarters of total emissions. In short, 
it is fair to say that recovering from the climate crisis is only 
possible by a revolution and decarbonization in energy. We 
have to drop fossil fuels, i.e. coal, oil and natural gas, and 
adopt renewable energy sources such as solar power and 

1  Intergovernmental Panel on Climate Change

İklim krizinden çıkışta enerji sektörünün önemi yadsınamaz. 
İklimi değiştiren seragazı emisyonlarının yüzde 25’i elektrik 
ve ısı üretiminden kaynaklanıyor. Binaların katkısı yüzde 
6, ulaşımın yüzde 14, endüstrinin yüzde 21 ve diğer enerji 
kaynaklı (rafineriler, yakıt üretimi vb.) faaliyetlerin de yüzde 
101. Hepsini topladığınızda doğrudan ve dolaylı enerjiye 
bağlı emisyonların oranı toplam emisyonların dörtte üçünü 
buluyor. Özetle, “iklim krizinden çıkışın yolu enerji devrimin-
den, enerjide karbonsuzlaşmadan geçiyor” dersek yanılmış 
olmayız. Ulaşımdan enerji ürtimine, ısınmadan endüstriyel 
proseslere kadar birçok alanda fosil yakıtlar dediğimiz kö-
mür, petrol ve doğalgazdan vazgeçip, güneş ve rüzgar gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmemiz gerekiyor. 

1  Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli.

Yazı: Özgür Gürbüz
Ekosfer Derneği Kampanyalar Direktörü

Director of Campaigns, Ekosfer Association

İKLİM KRİZİNDEN ÇIKMAK İÇİN 
ENERJİDE TAM DÖNÜŞÜM ŞART
FULL TRANSFORMATION IN ENERGY IS ABSOLUTELY 
NECESSARY TO GET OVER CLIMATE CRISIS

KAPAK / COVER
KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR

74
Nisan • Mayıs • Haziran / April • May • June 2021



wind power in every field from transport to power generation, 
heating and industrial processes. 

Many coastal areas in Turkey are in danger
We do not have much time left. According to the Intergov-
ernmental Panel on Climate Change, yearly human-made 
emissions should be reduced by 45 percent compared to 
2010 in 2030, and be made “net zero” by 2050. If we man-
age that, we will be able to suppress global warming to 
lower than 1.5 degrees. If we don’t, we will have to work 
to keep the increase in average surface temperature below 
2 degrees. Even though it is not the best possibility, the 2 
degrees target could still save the lives of many species. If 
we can keep heating below 1.5 degrees, we may see 10 cm 
less rise in sea levels at the end of this century. This means 
a lower risk of flood in many areas from the coasts of the 
Golden Horn to the Coastal Road of Black Sea, Mavişehir 
in İzmir and Ordu-Giresun Airport. We shared on our social 
media accounts the results of a detailed study concerning 
Turkey by Climate Central in the United States.

The pandemic reduced emissions but permanent 
measures are necessary
It is not possible to get over the climate crisis without resolving 
the energy problem. We want to reduce consumption, increase 
efficiency and make use of sustainable energy sources includ-
ing solar power. With the coronavirus pandemic slowing down 

Türkiye’de birçok kıyı alanı tehdit altında
Fazla zamanımız kalmadı. Hükümetlerarası İklim Deği-
şikliği Paneli 2030 yılına geldiğimizde yıllık insan kaynaklı 
emisyonların 2010 yılına göre yüzde 45 azalması, 2050’ye 
geldiğimizde ise “net sıfır” olması gerektiğini söylüyor. Bunu 
yaparsak küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutabilece-
ğiz. Yapamazsak, ortalama yüzey sıcaklığındaki artışın 2 
derecenin altında kalması için uğraşmamız gerekecek. İlk 
tercih değil ama 2 derece hedefi de birçok canlının hayatını 
kurtarabilir. Isınmayı 1,5 derecenin altında tutabilirsek bu 
yüzyılın sonunda deniz seviyesindeki artış 10 cm daha az 
olabilir. Bu da, Haliç kıyılarından Karadeniz Sahil Yolu’na, 
İzmir’in Mavişehir’inden Ordu-Giresun Havalimanı’na 
kadar birçok bölgede su baskını riskini azaltabilir. Bu konu-
da ABD’de Climate Central tarafından yapılan detaylı bir 
çalışmanın Türkiye’yi ilgilendiren sonuçlarını, sosyal medya 
hesaplarımız aracılığıyla paylaşmıştık.

Salgın emisyonları sınırladı ama kalıcı önlem şart
Enerji konusundaki sorunu çözmeden iklim krizinden çık-
mak mümkün değil. Tüketimi azaltmak, verimi artırmak ve 
güneş başta olmak üzere sürdürülebilir yenilenebilir enerji 
kaynaklarından faydalanmak zorundayız. Koronavirüs salgını 
nedeniyle ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması, evden çalışma 
gibi tercihlerin kimi iş alanlarında zorunluluk haline gelmesi 
küresel ısınmaya yol açan seragazı emisyonlarının geçtiğimiz 

 KONUK YAZAR 
 GUEST AUTHOR 

75
Nisan • Mayıs • Haziran / April • May • June 2021



the economic activity and telecommuting made compulsory 
in some sectors, greenhouse gas emissions causing global 
warming fell last year. Of course this is not something to be 
happy about. However, we have to reduce greenhouse gas 
emissions before they cause mass deaths, and keep them 
to a minimum. 
Considering the current situation, this does not seem easy 
at all. Fossil fuels still account for about 80 percent of the 
global final energy consumption. Modern renewable energy 
sources, on the other hand, make up 11 percent2. This must be 
reversed as soon as possible. No need to be hopeless. Renew-
able energy is powerful enough to make this transformation 
possible in potential and technical terms. Changes may occur 
quite rapidly. The amount of modern renewable energy in the 
final energy consumption increased by 21 percent between 
2013 and 2018. On the other hand, fossil fuels increased 
by 5.7 percent3. A proper transformation requires much more 
but it is still possible to make another promising deduction 
on a sectoral basis. 

Electrification is on the rise
Electricity accounts for 17 percent of the final energy con-
sumption. The share of renewables in electricity is more than 
a quarter and rising. Renewable energy grows fastest in 
power generation in comparison with heating and transport. 
The speed advantage that is essential in terms of price, en-

2  REN21-Renewables 2021 Global Status Report.
3  REN21-Renewables 2021 Global Status Report.

yıl azalmasına neden oldu. Elbette ortada sevinilecek bir 
durum yok. Bizim seragazı emisyonlarını kitlesel ölümler 
olmadan azaltmamız ve sürekli kılmamız gerekiyor. 
Halihazırdaki duruma baktığımızda bu hiç kolay gözük-
müyor. Dünya nihai enerji tüketiminin yüzde 80’e yakını 
hâlâ fosil yakıtlardan sağlanıyor. Yüzde 11’i ise modern 
yenilenebilir enerji kaynaklarından2. Bu tablonun kısa sü-
rede tersine dönmesi gerekiyor. Umutsuzluğa gerek yok. 
Yenilenebilir enerji potansiyel ve teknik anlamda bu değişimi 
gerçekleştirecek güçte. Değişim de çok hızlı gerçekleşebiliyor. 
2013 ile 2018 arasında nihai enerji tüketimindeki modern 
yenilenebilir enerjinin miktarı yüzde 21 arttı. Fosil yakıtların 
artışı ise yüzde 5,7’de kaldı3. Dönüşüm için daha fazlası 
gerekiyor ancak sektörlere göre baktığımızda umut verecek 
başka bir değerlendirmede bulunmak mümkün. 

Elektrifikasyon yayılıyor
Nihai enerji tüketiminin yüzde 17’si elektrik kaynaklı. Elekt-
riğin içinde yenilenebilirin payı ise dörtte birden fazla ve 
hızla artıyor. Elektrik üretimi ısı ve ulaşıma göre yenilenebilir 
enerjinin en hızlı ilerlediği alan. Fiyat, çevre ve iklim krizi 
açısından çok elzem olan hız avantajı hep yenilenebilirden 
yana. Fosil yakıtlar ve nükleer artık yenilenebilir enerjilerle 
rekabet edemiyor. Elektrikteki bu avantajın anlamı büyük 
çünkü enerjideki dönüşüm sadece fosilden yenilenebilire 
geçişle sınırlı değil, elektrifikasyon da beraberinde geliyor. Bu 

2  REN21-Renewables 2021 Global Status Report.
3  REN21-Renewables 2021 Global Status Report.

 KONUK YAZAR 
 GUEST AUTHOR 

76
Nisan • Mayıs • Haziran / April • May • June 2021



vironment and climate crisis favors renewables. Fossil fuels 
and nuclear cannot complete with renewables anymore. 
This transformation in electricity means so much because 
the transformation in energy is not limited to fossil fuels 
to renewables but it also applies to electrification. And this 
an extra advantage for the change. A few years ago, de-
carbonization in transportation seemed almost impossible. 
Gasoline- and diesel-fueled vehicles are increasingly side-
lined by electric vehicles. For heavier vehicles such as trains 
and buses, renewable hydrogen offers a new option. As the 
share of electric vehicles running on biofuel, hydrogen and 
renewable energy grows, we have found a chance to reduce 
transportation-related carbondioxide emissions. Transfor-
mation in transportation is critical to reduce dependency on 
petroleum, the largest energy import item of Turkey. Regula-
tions should be made rapidly to make electric-powered mass 
transit more common.
We see that the share of renewable energy has reached the 
level of 20 percent in heating which accounts for half of the 
final consumption of energy. Despite the pandemic, 260 
gigawatts of renewable energy power plants were estab-
lished globally in 2020. Add it to the figures of the previous 
year, and you have an installed capacity equal to all nuclear 
power plants worldwide combined. What makes renewable 
energy shine is not only its low-carbon profile but also its 
commissioning speed. Considering that we have only years 
to stop climate crisis, this is very important.

What can be done in Turkey?
The transformation worldwide will certainly affect Turkey 
as well. The increase in the installed capacity of wind and 
solar power in recent years is exciting if we ignore a few 
bad examples. We see that these two sources plus geother-
mal power have come to represent 15 percent of all energy 
sources4. The increase in the installed capacity of renewable 
energy is a positive development but this should also start 
an energy transformation. We should aim for a system free 
from fossil fuels, and the nuclear energy we have managed 
to avoid altogether so far, and fully reliant on renewable 
energy. Thanks to price advantage, fuel independence and 
public support, renewable energy has become what it is to-
day against all odds. The future should be planned better. 
Renewables should be the cake itself rather than the icing 
on it. For this reason, Turkey should set a serious and mea-
surable climate objective. It is possible by signing the Paris 
Climate Agreement and improving our promises. Based on 
this objective, individual targets could be set for different 

4  TEİAŞ power generation and consumption report for 2020 
(figures not final).

da değişim için ek bir avantaj sağlıyor. Ulaşımda birkaç yıl 
önce karbonsuzlaşma adeta imkansız görünüyordu. Benzin 
ve dizelle çalışan araçlar,  sayıları hızla artan elektrikli araçlar 
sayesinde devre dışı kalıyor. Tren ve otobüs gibi ağır vasıtalar 
içinse yenilenebilir hidrojen ek bir seçenek sunuyor. Biyoyakıt, 
hidrojen ve yenilenebilir enerjiyle çalışan elektrikli araçların 
ulaşımdaki payının artmasıyla, ulaşım kaynaklı karbondioksit 
emisyonlarını azaltma şansı doğdu. Türkiye’nin enerjide en 
büyük ithalat kalemi petrole bağımlılığını azaltmak için de 
ulaşımdaki dönüşüm kritik öneme sahip. Elektrikli toplu 
taşımayı yaygınlaştıracak düzenlemeler ivedilikle yapılmalı.
Nihai enerji tüketiminin yarısını oluşturan Isı üretiminde 
de yenilenebilir enerjinin payının yüzde 20’lere ulaştığını 
görüyoruz. Salgına rağmen 2020 yılında dünyada 260 gigavat 
gücünde yenilenebilir enerji santralı kuruldu. Bir önceki yılla 
birlikte hesaplandığında bu rakam (kurulu güç açısından) 
dünyadaki tüm nükleer santralların kurulu gücüne eşit. 
Yenilenebilir enerjiyi öne çıkaran sadece düşük karbonlu 
olması değil, aynı zamanda çok hızlı hayata geçirilebilmesi. 
İklim krizini durdurmak için yıllardan bahsettiğimiz bir 
dönemde bunun önemi büyük.

Türkiye’de neler yapabilir?
Dünyadaki değişimin Türkiye’ye yansımaması mümkün de-
ğil. Son yıllarda rüzgar ve güneş kurulu gücünde gördüğümüz 
artış, birkaç yanlış örneği saymazsak sevindirici. Elektrik 
üretiminde jeotermalle birlikte bu iki kaynağın payının yüzde 
15’lere geldiğini görüyoruz4. Yenilenebilir kurulu gücünün 
artması olumlu ancak bununla birlikte enerji dönüşümünün 
de başlaması gerekiyor. Hedefimiz, fosil ve bugüne dek bulaş-
mamayı başardığımız nükleer enerjiye hiç girmeyerek yüzde 
100 yenilenebilir enerjiye dayalı bir sistemi kurmak olmalı. 
Yenilenebilir enerji birçok engele rağmen fiyat avantajı, yakıt 
bağımsızlığı ve kamuoyu desteğiyle bugünlere geldi. Bundan 
sonrası ise daha planlı olmak zorunda. Artık pastanın ke-
narındaki süsten öteye geçip, pastanın kendisi yenilenebilir 
olmalı. Bunun için Türkiye’nin kendisine ciddi, ölçülebilir 
bir iklim hedefi belirlemesi şart. Paris İklim Anlaşması’nı 
onaylayarak verilen taahhütler iyileştirilerek bu yapılabilir. 
Daha sonra da bu hedefi baz alarak yenilenebilir enerji 
kaynakları için ayrı hedefler saptanabilir. Bir çıpaya ihtiyaç 
var ve ikim hedefi en uygun aday. Bugüne kadar her bir 
kaynak için farklı hedefler alındığını ve hedeflerin birbirle-
riyle uyumsuz ve bağlayıcılığının olmadığını gördük. İklim 
hedefi belirlenirse bu hedef  altında enerji verimliliğinden 
yenilenebilire rol dağılımı yapılabilir. Böylece alt hedefler çok 
daha kolay belirlenir, birbirlerinin yolunu kesmez.

4  TEİAŞ, 2020 yılı elektrik üretim tüketim raporu (kesinleş-
memiş rakamlar).
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Çözüm için talebi kontrol etmeliyiz
Daha çok santral yaparak sonuca varamayacağımız da orta-
da. Enerji verimliliği düşünülmeden, talebi kontrol etmeden 
arzı artırmak bugünkü gibi “arz fazlasına” neden olabilir 
ve enerji sektörünü teşviklere bağımlı hale getirir. Halbuki, 
Almanya ve Danimarka gibi ülkelerde olduğu gibi, yerel, 
küçük, kooperatif  temelli sistemlerle enerji üretimini başka 
bir boyuta taşımak ve karbonsuzlaştırmak mümkün. Sadece 
yenilenebilir enerji santralı kurarak enerji dönüşümünü ger-
çekleştirmek mümkün değil. Elektrifikasyonu, kendi kendine 
yeten kentleri, ulaşımla enerji politikalarının entegrasyonunu 
sağlayan, üst hedeflere bağlı bir stratejiye ihtiyacımız var. 
Yenilenebiliri ön plana çıkaracaksak, elektrik sisteminde 
baz yük santrallerin öncülüğünden vazgeçmek, sistemi de-
polama sistemleriyle, biyogazla desteklemek zorundayız. 
Güneş olduğunda onu kullanmalı ve fazlasını depolamalıyız. 
Enerji üretimini yerele yayarak iletim kayıplarını engellemeli, 
yereldeki atık, biyogaz gibi enerji kaynaklarını değerlendir-
meliyiz. Kurulu gücün yarısına bile ulaşmayan en yüksek 
talep rakamları bize bu değişim için fırsat sağlıyor. Rüzgar 
ve güneş potansiyelimiz, özellikle de boş çatılarımız var. Tam 
zamanı, talep baskısı yok, teknoloji uygun ve fiyat avantajı 
dönüşümden yana.
Türkiye iklim krizi konusunda üzerine düşeni yapmak, hava 
kirliliği gibi binlerce kişinin ölümüne neden olan bir soru-
nu ortadan kaldırmak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltıp 
doğasını korumak için sürdürülebilir yenilenebilir enerji 
kaynaklarına geçiş yapmalı. Enerji alanındaki dönüşümün 
istihdamdan imalat sektörüne kadar birçok ekonomik geti-
risi olacağını da biliyoruz. Hedefler netleşirse yenilenebilir 
enerji kaynaklarının Türkiye’de üretiminde de daha önemli 
adımların atılacağını düşünüyoruz. Dünya bu konudaki 
örneklerle dolu. Önceliklerimizin yerini alışkanlıklarımızın 

sources of renewable energy. An anchor is needed, and 
the climate objective is the best candidate. We have seen 
that different targets that have been set and that they are 
discrepant with each other and not binding in general. If 
an overall climate objective is set, roles can be distributed 
from energy efficiency to renewables under it. This makes 
it easier to set sub-objectives and they do not interfere 
with each other.

We should check demand for a solution
It is clear that we cannot make any progress by building 
more power plants. Ignoring energy efficiency and in-
creasing supply without checking demand may cause a 
“supply surplus” as we do today. On the other hand, it is 
possible to use small and local cooperative systems similar 
to those in Germany and Denmark to move power gener-
ation to the next level. It is not possible to realize energy 
transformation merely by building new renewable energy 
power plants. We need a strategy tied to higher level 
objectives that ensures electrification, self-sufficient cities 
and integration of transportation with its energy policies. 
If we are to highlight renewable energy, we should avoid 
giving priority to base load plants and support the system 
with storage systems and biogas. We should use the sun 
when it is around and store its surplus, localize power 
generation, prevent transmission losses, and make use of 
local energy sources such as waste and biogas. The highest 
figures of demand do not even reach halfway through the 
total installed capacity, and this gives an opportunity for 
change. We have a wind and solar power potential, and 
free rooftops in particular. It is the right time. There is not 
a pressure of demand, the technology is suitable and the 
price advantage favors a transformation.
Turkey should switch to renewable energy sources to do 
its part in fighting climate crisis, resolve the problem of air 
pollution that is responsible for thousands of deaths each 
year, preserve its nature and minimize external depen-
dency in energy. We also know that the transformation 
in energy will have economic benefits from employment 
to the manufacturing industry. We believe that even more 
important steps will be taken in using renewable energy 
sources to generate power in Turkey if the objectives are 
clearly defined. The world is full of good examples in this 
regard. It becomes difficult to make accurate decisions 
when our habits replace our priorities. At this point, inde-
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pendent non-governmental organizations like ours have a 
lot of responsibilities. Different perspectives are needed. It 
is clear that we cannot find a solution using the very tools 
that cause the problems. Ekosfer will continue to do its best 
to highlight good examples, make necessary warnings for 
change and advocate the life. 

aldığı durumlarda doğru karar almak zorlaşır. Bu noktada 
bizim gibi bağımsız sivil toplum kuruluşlarına çok iş düşüyor. 
Farklı bakış açılarına ihtiyaç var. Sorunu yaratan araçlarla 
çözümü bulamayacağımız ortada. Ekosfer, doğru örnekleri 
öne çıkarmak, değişim için gerekli uyarıları yapmak ve aynı 
zamanda yaşamı savunmak için uğraşmaya devam edecek. 

Ekosfer neler yapıyor?

Ekosfer Derneği, iklim krizi gibi bize çok uzak 
gibi görünen bir sorundan, iletişim araçlarını ve 
yöntemlerini daha iyi kullanarak daha fazla kişinin 
haberdar olmasını sağlamaya çalışıyor. Çözüm 
yollarını da göstererek “harekete geçiren bir iletişim” 
kurmak için yola çıktık. Sorunu büyütüp, insanları 
korkutarak kendilerini güçsüz hissetmelerini 
sağlamak yerine çözümü erişilebilir kılarak 
bireyleri ve toplumsal hareketleri güçlendirmeyi 
amaçlıyoruz. Odağımızda iletişim olduğu için 
derneğin kuruluşundan bugüne gelen 1,5 yıllık sürede 
farklı iletişim araçlarını öne çıkaran çok sayıda 
faaliyeti hayata geçirdik. Beş kısa iklim videosuyla 
sorunu görünür kılmaya çalıştık. İklim Haberciliği 
Ağı ile 200’e yakın gazeteci ve gazeteci adayına 
iklim kriziyle ilgili haber yapmanın püf noktalarını 
anlattık, deneyimlerimizi paylaştık, temel teknik 
bilgileri aktardık. Sorunun altını çizmezsek olmazdı; 
türkiyedekomur.org adlı site aracılığıyla hem Türkiye 
hem de dünyanın geri kalan kısmında kömürün 
geleceğini gösteren veri ve analizleri paylaştığımız, 
devamlı güncellenen çift dilli (Türkçe ve İngilizce) bir 
siteyi hayata geçirdik. Sivil toplum örgütleri, yapımı 
süren, planlanan kömür santrallarıyla ilgili son 
durumu bu siteden takip edebiliyor. Ulaşım konusunda 
da farklı araçların seragazı emisyonlarını karşılaştıran, 
yeşil ulaşım seçeneklerini öne çıkaran ve koronavirüs 
salgını sırasında uygulanan sokağa çıkma yasaklarının 
ulaşım kaynaklı emisyonlara etkisini inceleyen özel 
bir rapor da hazırladık. Bütün çalışmalarımızın 
ortak noktası sorunu gösterdiği kadar çözüme de 
yer vermesiydi. Çözümden bu kadar bahsetmişken, 
“Ekosfer ne istiyor” kısmını da anlatmamız gerek. 
Özetle, ekonomik faaliyetlerin ekolojik dengenin 
korunmasını gözeterek hayata geçirilmesini istiyoruz. 
Yaşamın korunması için ekosferi (biyosfer) korumaya 
çalışıyoruz. 

What does Ekosfer do?

Ekosfer Association aims to make better use of the 
means of mass communication to inform more people 
about the climate crisis, a problem that appears to be 
far away from us. We set out to establish a “mobilizing 
communication” that also shows the solutions. We 
aim to empower individuals and social movements 
rather than magnifying the problem, intimidating 
people and making them feel powerless. Since we 
focus on communication, we have taken many actions 
highlighting different means of communication over a 
period of 1.5 years since the establishment of Ekosfer. 
We have made five videos on climate to make the 
problem visible. As part of the Climate Journalism 
Network, we trained almost 200 journalists and 
candidate journalists on the gist of making news 
about the climate crisis, sharing our experiences and 
fundamentals with them. We just had to underline the 
problem. We launched turkiyedekomur.org, a bilingual 
(Turkish and English) website where we share the 
data and the analysis that provide insight about the 
future of coal in Turkey and the rest of the world. Non-
governmental organizations are able to see the updates 
about the coal power plants that are under planning or 
construction on the website. On the transportation side, 
we prepared a special report that gives a comparison 
of the greenhouse gas emissions of different vehicles, 
features green transportation alternatives and 
analyzes the effect of the coronavirus lockdown on 
transportation-related emissions. What our efforts have 
in common is that they do not only identify the problem 
but they also offer a solution. Talking about the solution, 
we should also mention the “What Ekosfer wants” part. 
In short, we want to ensure that economic activities 
should be carried out with the ecologic balance in mind. 
We are trying to protect the ecosphere (biosphere) to 
preserve life.
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ON TO COP-26
While the COVID-19 pandemic causes a lot 
of changes and transformations globally, 
it has brought international meetings 
and conferences to a halt. While some 
organizations adapt to the current conditions 
and maintain their efforts on online platforms, 
the 26th edition of the Conference of Parties 
(COP) held annually as part of the United 
Nations Framework Agreement on Climate 
Change had to be postponed. Temporary 
emission drop as a result of COVID-19 
lockdown; the Unied States, as the top source 
of emissions, returning to the Paris Agreement 
and inviting the leaders of 40 countries to an 
online climate summit; regions and countries 
declaring climate emergency in recent years 
drawing public attention worldwide; increased 
number of climate change events on online 
platforms; and growing public interest in 
socio-ecological subjects with the effect 

COP-26’YA 
DOĞRU 
GİDERKEN
COVID-19 salgını dünya çapında pek çok 
değişikliğe ve dönüşüme sebep olurken, 
uluslararası düzeyde gerçekleştirilmesi 
planlanan toplantı ve konferansları 
da sekteye uğrattı. Kimi organizasyon 
güncel koşullara adapte olup çevrimiçi 
platformlarda çalışmalarına devam 
ederken, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi kapsamında her yıl 
düzenlenmekte olan Taraflar Konferansı’nın 
(Conference of Parties, COP) 26.’sı 
ertelenmek zorunda kaldı. Bu süre zarfında 
COVID-19 kapanmaları nedeniyle tanık 
olduğumuz geçici emisyon azalışı, tarihsel 
olarak emisyon sorumluluğu en yüksek 

Yazı: Duygu Kural
Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü, 

Yüksek Lisans Mezunu

Yazı: Barış Can Sever
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji 
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of the COVID-19 crisis inspire excitement, 
expectations and hope in climate policies once 
more before the COP-26. In this article, we will 
try to give you a brief account of the COP-26 to 
be held in Glasgow, Scotland, in November, and 
the position of Turkey in relation to the COP-26. 

The capitalist system and human-related climate change has 
become a widely-accepted fundamental issue. It is growing 
in significance as a hot topic of discussion and research on 
the mainstream media and other related organizations. In 
this context, while the measures taken to reduce emissions in 
response to climate change are expanded, efforts are made on 
a limited scale to increase resistance to the effects of climate 
change, ensure conformity and support affected communities 
to compensate for their losses-damages.
One can see that the international agreements/conventions 
on climate change and environment in the early 90s paved 
the way for a new era. Among those conventions, United 
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
is the one that is directly related to climate change. Opened for 
ratification in 1992 and put into effect on March 21, 1994, 
the Framework Convention is a call to action for the parties 
of the Convention to reduce greenhouse gas emissions. A 
Conference of Parties is held every year since the Frame-
work Convention took effect in 1994. The Kyoto Protocol 
that was adopted at the COP-3 in 1997 and took effect in 
2005, and the Paris Agreement that was adopted at the 
COP-21 in 2015 and took effect on November 4, 2016, 
were important developments in the historical process of the 
Conference of Parties. 

ülke olan Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Paris Anlaşması’na geri dönmesi ve 40 
ülke liderini çevrimiçi bir iklim zirvesine 
davet etmesi, son yıllarda iklim acil durumu 
ilan eden bölge ve ülkelerin küresel 
kamuoyunun dikkatini çekiyor oluşu, 
çevrimiçi platformlarda iklim değişikliği 
odaklı etkinliklerin yaygınlaşması ve 
COVID-19 krizinin etkisiyle toplumların 
sosyo-ekolojik olaylara yönelik artan ilgisi, 
COP-26 öncesi iklim politikaları alanında 
heyecanın, beklentilerin ve umudun yeniden 
yükselişine yol açmaktadır. Biz de bu yazıyla, 
Kasım ayında İskoçya’nın Glasgow kentinde 
gerçekleştirilmesi beklenen COP-26’ya 
ilişkin, hem Konferansı hem de Türkiye’nin 
bu kapsamdaki konumunu sizler için kısaca 
değerlendirmeye çalışacağız. 

Kapitalist sistem ve insan kaynaklı iklim değişikliği, günümüz-
de (iklim inkârcıları hariç) pek çok kesimin kabul ettiği temel 
bir sorun haline gelmiştir. Öyle ki, her geçen gün ana akım 
medyanın ve çeşitli kuruluşların daha çok konusu olmaya 
ve araştırma alanı içerisinde yer almaya başlamıştır. Buna 
paralel olarak, bir yandan iklim değişikliğine karşı emisyon 
azaltımı kapsamında alınan önlemlerin kapsamı genişlerken, 
bir diğer taraftan da iklim değişikliğinin etkilerine karşı 
dayanıklılığı arttırma, adaptasyon sağlama ve etkilenen 
topluluklara kayıp-zarar çerçevesinde destek sağlama gibi 
çalışmalar sınırlı bir ölçekte devam etmektedir.
Biraz geriye gidecek olursak, 90 yılların başında iklim de-
ğişikliği ve çevre alanlarında imzalanan uluslararası an(t)
laşmaların, yeni bir dönemin kapısını açtığını görmekteyiz. 
Bu anlaşmaların içerisinde doğrudan iklim değişikliği ile 
ilgili olanı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi’dir (United Nations Framework Convention on 
Climate Change, UNFCCC). 1992 yılında imzaya açılan ve 
21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe giren Çerçeve Sözleşme, 
tarafları sera gazı emisyonlarını azaltmaya davet ve teşvik 
etmektedir. Çerçeve Sözleşme’nin yürürlüğe girdiği 1994 
yılından bu yana düzenli olarak her yıl Taraflar Konferansı 
düzenlenmektedir. 1997 yılında COP-3’te kabul edilen ve 
2005’te yürürlüğe giren Kyoto Protokolü ile 2015 yılında 
COP-21’de kabul edilen ve 4 Kasım 2016’da yürürlüğe gi-
ren Paris Anlaşması, Taraflar Konferansı’nın tarihsel süreci 
açısından oldukça önemlidir. 
2016’da yürürlüğe giren dönüm noktası niteliğindeki Paris 
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The milestone Paris Agreement that took effect in 2016 
was adopted by 191 out of 197 parties. The Agreement 
aims to keep temperature rise compared to the pre-industrial 
revolution period below 2 degrees and avoid exceeding the 
target temperature rise of 1.5 degrees. Nevertheless, even 
these targets are achieved, the living beings that we share 
our planet with will continue to feel the impact of climate 
change in different ways. While the target of 1.5 degrees to 
curtail the effect of the climate change is received positively, 
the fact that the decisions made to achieve this target are not 
binding on the parties caused controversy as to the impact of 
the Paris Agreement. Accordingly, the difficult times we are 
passing through shows that it takes political determination 
and commitment to stick to the Paris Agreement.
Considering the said processes from Turkey’s perspective, 
when the UNFCCC was adopted in 1992, Turkey was included 
in the Annex I and Annex II for being a member of the Organi-
zation of Economic Cooperation and Development (OECD), an 
organization that is membered by many “developed” countries. 
Turkish delegates did not become a party to the Framework 
Convention until 2004, arguing that being a part of the 
said lists would mean extra political and economic burden. 
However, in line with the decision made in the COP-7 held in 
Marrakesh in 2001, Turkey was removed from the Annex II 
(in 2002) and became a party to the UNFCCC in 2004. The 
Kyoto Protocol was adopted in 2009. Turkey is a party to 
the Paris Agreement, the most prominent agreement made 
by the Conference of Parties and considered the successor 
of the Kyoto Protocol. However, it is one of the six countries 
that has not ratified the agreement in its own parliament 

Anlaşması, 197 taraf  ülkenin 191’i tarafından onaylanmıştır. 
Anlaşma, sanayi devrimi öncesi döneme göre sıcaklık artışının 
2 derecenin altında tutulması ve mümkünse 1,5 derecelik 
hedefin ötesine geçilmemesini amaçlamaktadır. Öyle ki, 
bahsedilen sıcaklık artışları sonucunda dahi gezegenin müş-
terekleri olan canlılar, farklı şekillerde iklim değişikliğinin 
etkilerini hissetmeye devam edecektir. Anlaşmada, iklim 
değişikliği etkilerini sınırlandırması düşünülen 1,5 derecelik 
hedefin yer alıyor olmasına olumlu bakılırken bu hedefe yö-
nelik alınan kararların taraflar açısından bağlayıcı nitelikte 
olmaması, Paris Anlaşması’nın etki gücünü tartışmaların 
odağına yerleştirmiştir. Nitekim, Paris Anlaşması’na bağlı 
kalmanın ve yükümlülüklerini yerine getirmenin önemli 
ölçüde bir siyasi irade ve bağlılık gerektirdiği, içinden geç-
tiğimiz bu zorlu süreçlerde açıkça gözler önüne serilmiştir.
Söz konusu süreçleri Türkiye açısından ele alırsak; UNFCCC 
1992 yılında kabul edildiğinde, pek çok “gelişmiş” ülke-
nin yer aldığı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün 
(OECD) üyesi olması nedeniyle Türkiye EK-I ve EK-II 
listelerinde yer almıştır. Bu listelerde yer almanın politik ve 
ekonomik anlamda ilave yük yaratacağını belirten Türkiye 
temsilcileri 2004 yılına kadar Çerçeve Sözleşme’ye taraf  
olmamıştır. Ancak, 2001 yılında Marakeş’te düzenlenen 
COP-7’de alınan karar doğrultusunda, Türkiye (2002 yılında) 
EK-II listesinden çıkarılmış ve 2004 yılında UNFCCC’nin 
tarafı olmuştur. 2009 yılında ise Kyoto Protokolü’nü onay-
lamıştır. Taraflar Konferansı’nın üretmiş olduğu en önemli 
anlaşma ve Kyoto Protokolü’nün devamı niteliğinde kabul 
edilen Paris Anlaşması’na ise Türkiye taraf  olmakla beraber, 
anlaşmayı kendi meclisinde onaylamayan 6 ülkeden biri ko-
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(others: Eritrea, Iran, Iraq, Libya and Yemen). Turkey also 
draws attention in climate diplomacy and public opinion as 
the only G20 country that has not ratified the agreement.
At this point, on the way to the COP-26, the attitude and 
practices of Turkey related to the climate policies are at a 
critical point. Having shown a 190-percent increase in green-
house gas emissions in the period between 1990 and 2018 
and currently ranking among the top 20 sources of emission 
increase, Turkey has approached the issue with a specific 
focus because of its climate fund demand, maintaining its 
climate dialog in a rather narrow perspective, and failed to 
make a considerable progress in the corridors of the climate 
change diplomacy. Moreover, even though Turkey introduced 
its position in distribution of climate financing as its key 
reservation, it received the highest share of climate funding 
aids of the European Union from 2013 to 2016 according to 
the statistics provided in the 2018 report of the ACT Alliance.
On the other hand, the positive strategy pursued by Turkey in 
growing its renewable energy capacity and production over 
years should be reinforced with cutting new investments for 
fossil fuel projects including coal in particular and reducing 
its share in the ongoing production-consumption cycle based 
on fossil fuels. As we will see how the incentives provided for 
the investments made for clean energy sources such as solar 
power, wind power, etc. in Turkish lira will come to affect the 
investments to be made from 2021 to 2025, the need for a 
facilitating regulation incentivizing clean energy cooperatives 
and rooftop systems should be considered without delay.
Lastly, in a world where the concepts of Green New Deal and 
sustainable forms of life grow in popularity, Turkey has to 
adopt a new political stance towards ratifying the Paris Agree-
ment. 42 NGOs recently launched a campaign demanding 
the ratification of the Paris Agreement, warning that Turkey 

numundadır (onaylamayan diğer ülkeler: Eritre, İran, Irak, 
Libya ve Yemen). Aynı zamanda G20 ülkesi olup anlaşmayı 
onaylamayan tek ülke olarak da iklim diplomasisinde ve 
kamuoyunda dikkatleri üzerine çekmektedir.
Bu noktada, COP-26’ya doğru gidilirken Türkiye’nin iklim 
politikalarındaki tutum ve pratikleri önemli bir dönemece 
girmektedir. 1990-2018 yılları arasında %190’lık bir sera gazı 
emisyonu artışı sergileyen ve güncel olarak emisyon artışına 
en çok sebep olan ilk 20 ülke arasında yer alan Türkiye, 
uzun yıllardır iklim diplomasisi koridorlarındaki iklim fonu 
talepleri nedeniyle görüşmelere belirli bir odak doğrultusunda 
yaklaşarak iklim diyaloğunu dar bir çerçevede sürdürmüş ve 
önemli bir ilerleme kat edememiştir. Ayrıca, iklim finansmanı 
dağılımındaki konumunu en önemli çekincesi olarak belirt-
miş, fakat ACT Alliance grubunun 2018’deki raporunda yer 
alan istatistiklere göre, 2013-2016 yılları arasında Avrupa 
Birliği iklim finansmanı yardımlarından en çok yararlanan 
ülke olarak da kayıtlara geçmiştir.
Öte yandan, yenilenebilir enerjideki kapasitesini ve üretimini 
yıllar içerisinde arttıran Türkiye’nin temiz enerji konusunda 
izlediği bu olumlu tutum, kömür başta olmak üzere fosil 
yakıt odaklı yeni yatırımların durdurulması ve hâlihazırda 
devam eden fosil yakıt kaynaklı üretim-tüketim döngüsün-
deki payının azaltılması ile desteklenmelidir. 2021-2025 
yılları arasında güneş, rüzgâr, vb. temiz enerji kaynakları 
için yapılan yatırımlara sağlanan teşviklerin Türk Lirası üze-
rinden yapılmasının yatırımları nasıl etkileyeceğini ilerleyen 
dönemlerde göreceğimiz gibi, temiz enerji kooperatifleri ve 
çatı sistemlerine dair girişimleri teşvik eden kolaylaştırıcı bir 
mevzuatın gerekliliği de hiç gecikmeden dikkate alınmalıdır.
Son olarak, Yeşil Yeni Düzen’in ve sürdürülebilir yaşam 
formlarının sıklıkla dile getirildiği bir atmosferde, Türkiye’nin 
Paris Anlaşması’nı onaylamaya yönelik yeni bir politik duruş 
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would end up losing its voice in the climate diplomacy if it 
fails to do so. On the way to the COP-26, the presence of a 
Parliamentary Investigation Commission for Combating Cli-
mate Change and Drought, which is membered by all parties 
in the Parliament, and the data recently announced by the 
Turkish Statistical Institute (TÜİK) that emissions of Turkey 
showed a downward trend in 2018 and 2019 even if it was 
below the expectations may give momentum to ratifying the 
Paris Agreement. While we continue to make contributions to 
these actions we will see how the entire process will wind up.            
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sergilemesi gerekmektedir. Yakın zamanda bu konuyla ilgili 
42 sivil toplum örgütü, Paris Anlaşması’nın onaylanmasını 
talep eden bir kampanya başlatmış ve Türkiye’nin anlaşmayı 
onaylamadığı takdirde iklim diplomasisi alanında söz hakkını 
kaybedeceğine dair uyarılarda bulunmuştur. COP-26’ya 
doğru giderken; meclisteki tüm partilerin katılım sağlayarak 
oluşturduğu İklim Değişikliği ve Kuraklıkla Mücadele için 
Meclis Araştırma Komisyonu’nun varlığı ve geçtiğimiz gün-
lerde TÜİK tarafından açıklanan Türkiye’deki emisyonların 
2018 ve 2019’da beklenenin altında da olsa üst üste iki yıl 
düşüşe geçtiği bilgisi, belki de Paris Anlaşması’nı onayla-
maya yönelik yeni bir ivme kazandıracaktır. Bizler, bunun 
gerçekleşmesi için katkı sunmaya devam ederken bir yandan 
da tüm süreci hep beraber izleyip göreceğiz.            
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OrganizatörDestekleriyle Stratejik Partnerler
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ELTEMTEK: 
SHARING 
EXPERIENCE WITH 
RENEWABLE 
POWER PLANTS
ELTEMTEK A.Ş. was authorized by the Board Decision No. 
9327-3 , dated April 30, 2020, by the Energy Market Regu-
latory Authority (EMRA) within the scope of “Announcement 

to Authorize Service Provision Companies for the Iden-
tification of Natural Gas Distribution Compa-

nies to Fulfill their 5-Year Investment 
Obligations”.

With its competent staff base, 
ELTEMTEK, performs inspec-

tions on behalf of Energy 
Market Regulatory Au-
thority (EPDK) in areas 
such as Determining 
whether Natural Gas 
Distribution Companies 
Fulfill their 5-Year In-
vestment Obligations, 

Tariff Checks and Force 
Majeure Monitoring.

Serving in all areas of the 
energy sector, ELTEMTEK has 

also started to provide services 
in the natural gas sector, together 

with its qualified staff. 
ELTEMTEK deploys aircraft (drones, gyrocop-

ters, helicopters, etc.) to the entire power grid of Turkey to 
interpret the images and videos by means of artificial intel-
ligence so that actual and potential failures can be detected 
and the relevant operational units can be notified concurrently 
through the Transmission Company integration system. 
Combining their know-how with the experience of inspection, 
ELTEMTEK aims to be an important partner that provides ser-
vices in this field by increasing its competence in field thermal 
mapping, fault detection and performance measurements of 
renewable energy plants with thermal drones.

ELTEMTEK: DENETİM 
TECRÜBESİNİN 
YENİLENEBİLİR 
ENERJİ 
SANTRALLERİNE 
AKTARILMASI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 
“Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin 5 Yıllık Yatırım Yüküm-
lülüklerini Yerine Getirip Getirmediğinin Tespiti Konusunda 
Dağıtım Şirketleri Tarafından Hizmet Alınacak Firmalara 
Yetki Verilmesi İlanı” kapsamında ELTEMTEK 
A.Ş. 30/04/2020 tarihli ve 9327-3 sayılı 
Kurul Kararı ile yetkilendirilmiştir.
ELTEMTEK yetkin kadrosu ile 
Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri-
nin 5 Yıllık Yatırım Yüküm-
lülüklerini Yerine Getirip 
Getirmediğinin Tespiti, 
Tarife kontrolleri ve 
Mücbir Sebep Takibi 
gibi alanlarda EPDK 
adına kontrollerini ger-
çekleştirmektedir.
Enerji Sektörünün her 
alanında hizmet veren 
ELTEMTEK böylelikle 
yetkin personelleri ile Do-
ğal Gaz Sektöründe de hizmet 
sunmaya başladı. 
ELTEMTEK Tu ̈rkiye’deki tu ̈m 
elektrik iletim şebekesine hava araçları 
(Drone, İHA, Gyrocopter, Helikopter vb.) yar-
dımı ile göru ̈ntu ̈ ve videolarının alınmasını; ilgili göru ̈ntu ̈ 
ve videoların yapay zeka desteği ile yorumlanarak mevcut 
veya olası arızaların tespitinin yapılıp; İletim Sistemi Şirketi 
entegrasyonu uz̈erinden eş zamanlı olarak ilgili operasyonel 
birimlere bildirilmesini sağlamaktadır. 
Burada oluşan know-how ile denetim tecrübesini birleştiren 
ELTEMTEK yenilenebilir enerji santrallerin Termal drone 
ile saha termal haritasının çıkarılması, arıza tespiti ve perfor-
mans ölçümleri konusunda yetkinliğini artırarak bu alanda 
da hizmet sunan önemli bir partner olmayı hedeflemektedir.
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GÖKTEKIN ENERJI TO INSTALL 
AN SPP IN OĞUZ GIDA 
PREMISES
Providing engineering, procurement and project services in the 
field of renewable energy sources including solar and wind 
energy in particular, Göktekin Eneri made an agreement for 
the construction of a rooftop solar power plant with Oğuz Gıda, 
which has a global operation in the production of fruit juice, 
energy drinks, milk, carbonated and non-carbonated beverages.
The project was officially launched with the execution of an 
agreement by Göktekin Enerji Mediterranean and Southeastern 

Anatolia Regional Sales Manager Hüseyin E. Erdoğdu and 
Oğuz Gıda General Manager Osman Oğuz and will 

reach an installed power capacity of 7,802 kWp.

Three plants of Oğuz Gıda to be 
powered by solar energy
In addition to the two power plants to be 
built with a power capacity of 4,274 kWp 
for the Adana plant and a power capacity 
of 1,944 kWp for the Ereğli plant owned by 
Oğuz Gıda, a power plant with 1,584-kWp 

capacity will be installed in Adana for the 
group’s subsidiary, Starkon Gıda.

China-based HT-SAAE solar panels manufac-
tured in Turkey will be used for the project, while 

the project inverter will be a product of Huawei.

Green energy for the nature
The facilities, where more than 19,500 solar panels will be 
used within the scope of the project, will not only produce their 
own energy, but also provide an environmentally friendly con-
tribution. It is anticipated that once the SEPP installations are 
completed at the Oğuz Gıda facilities, it will ensure the prevention 
of approximately 4,893,973 kg of greenhouse gas emissions 
annually. This is equivalent to the amount of carbondioxide held 
by about 233,000 trees.

In addition to SPP projects, 283 MW of WPP to be 
completed by the end of 2022
With its rooftop SPP applications, Göktekin Enerji closed the year 
as the market leader for EPC projects and continues its momentum 
with its new SEPP roof-top projects in 2021. In addition to its 
success in the solar power industry, Göktekin Enerji has made 
significant progress in the field of wind power and plans to com-
plete WPP projects in 8 provinces with a capacity of 283 MW.

GÖKTEKİN ENERJİ, OĞUZ 
GIDA TESİSLERİNE ÇATI 
GES KURACAK
Güneş ve rüzgâr enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji 
kaynakları üzerine mühendislik, tedarik ve projelendirme hiz-
metleri sunan Göktekin Enerji; meyve suyu, enerji içecekleri, 
süt, gazlı ve gazsız içecekler üretiminde dünya çapında faaliyet 
gösteren Oğuz Gıda ile çatı tipi güneş enerji santrali yapımı 
için el sıkıştı.
Göktekin Enerji Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Satış 
Müdürü Hüseyin E. Erdoğdu ile Oğuz Gıda Genel 
Müdürü Osman Oğuz’un imzalarıyla resmi 
olarak başlatılan proje tamamladığında 
7.802 kWp kurulu güce ulaşacak.

Oğuz Gıda’nın üç tesisi 
enerjisini güneşten alacak
Oğuz Gıda’nın Adana tesisi için 
4.274 kWp, Ereğli tesisi için 
1.944 kWp gücünde yapılacak 
olan iki santrale ek olarak grup 
bünyesinde yer alan Adana’daki 
Starkon Gıda için de 1.584 kWp 
gücünde bir santral kurulacak.
Projede üretimi Türkiye’de yapılan 
Çin Devleti menşeli HT-SAAE markalı 
güneş panelleri tercih edilirken invertör 
olarak Huawei’nin ürünleri kullanılacak.

Yeşil enerji ile üretim doğaya da katkıda bulunacak
Proje kapsamında 19.500’ün üzerinde güneş panelinin kullanı-
lacağı tesisler, kendi enerjilerini üretmenin yanı sıra doğaya da 
olumlu yönde katkı sağlayacak. GES kurulumu tamamlanan 
Oğuz Gıda tesislerinin yıllık yaklaşık 4.893.973 kg sera gazı 
salınımını engellemesi öngörülüyor. Bu da yaklaşık 233 bin 
ağacın engellediği karbondioksit miktarına denk geliyor.

GES projelerinin yanı sıra 283 MW RES’i 2022 
sonunda tamamlayacak
2020 Yılını çatı tipi GES uygulamalarında EPC pazar lideri 
olarak kapatan Göktekin Enerji 2021 yılında da yaptığı yeni 
anlaşmalar ile çatı GES projeleri üzerine olan çalışmalarına 
hız katarak devam ediyor. Güneşin yanında rüzgâr enerji-
si alanında da ciddi atılımlar yapan Göktekin Enerji, 2022 
sonunda sekiz ilde toplam 283 MW’ı bulan RES projelerini 
tamamlamayı planlıyor.
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A REFERENCE GUIDE 
BY CW ENERJI FOR 
NEWCOMERS OF THE 
INDUSTRY 
From the day it was founded, CW Enerji has made countless 
contributions to the solar powered electricity sector and scien-
tific developments to Turkey, acting with the awareness that 
the future will be shaped in the hands of those who produce, 
process and possess a knowledge-base and that success is 
possible through R&D and innovation. 
The company submitted the project “Development, and 
Production of a Prototype of, a “Photovoltaic System with 

Condenser” in 2013, and complet-
ed and awarded it to the Turkish 
scientific community in 2015. 
In addition; the company, which 
produces waterproof solar panels 
suitable for roof-tops, heat insu-
lated electricity producing glass, 
current-amplifying solar panels, 
BIPV solar panels fully with Turkish 
engineering and unique designs, 
continues its R&D activities related 
to energy storage.
Turkey’s largest solar panel man-
ufacturer, CW Enerji, breaks new 
ground by presenting a reference 
guide for the use of those who are 
passionate about solar power and 
all sector as well as all stakehold-
ers and sector newcomers: The CW 
ENERJİ PRODUCT and INFORMA-

TION GUIDE. The guidebook, which will virtually act as a 
reference guide, contains the latest and the most accurate 
and reliable information about the solar electricity sector. 
The Product and Information Guidebook will provide readers 
with the opportunity to examine CW Enerji’s powerful and 
broad product range, access technical information about the 
products and also find answers to many questions related 
to the sector.
Prepared in the light of invaluable experience, the “CW ENERJİ 
PRODUCT and INFORMATION GUIDEBOOK” makes us proud 
to undertake another first in the sector.

SEKTÖRE YENİ ADIM 
ATANLAR VE ATACAKLAR 
İÇİN CW ENERJİ’DEN 
BAŞUCU KİTABI 
CW Enerji, kurulduğu günden bu yana geleceğin, bilgiyi 
üreten, işleyen ve ona sahip olanların ellerinde şekilleneceği 
ve mutlak başarının AR-GE ve inovasyonla mümkün olduğu 
bilinciyle hareket ederek güneşten elektrik sektörüne ve Türk 
Bilimi’ne sayısız katkıda bulunmaktadır. 
2013 yılında TÜBİTAK’a sunmuş olduğu “Yoğunlaştırı-
cılı Fotovoltaik Sistem Geliştirilmesi ve Prototip Üretimi” 
konulu projeyi, 2015 yılında tamamlayarak Türk Bilimi’ne 
kazandırmıştır. 
Bunun yanı sıra çatıya uygun su sızdırmaz güneş paneli, 
ısı yalıtımlı elektrik üreten 
cam, akım arttırıcı güneş 
paneli, BIPV entegre gü-
neş paneli gibi tamamen 
Türk mühendisliğiyle ve 
kendine özgü tasarımla-
rıyla üretim yapan firma, 
enerji depolama konusun-
da da AR-GE çalışmaları-
nı sürdürmektedir.
Türkiye’nin en büyük yerli 
ve milli güneş paneli üreti-
cisi CW Enerji, yine dün-
yada bir ilke imza atarak 
güneşten elektrik sektörü 
tutkunlarına, bu işe baş-
lamış ve başlamak üzere 
olan tüm sektör paydaşla-
rının kullanabileceği ba-
şucu kitabı CW ENERJİ 
ÜRÜN ve BİLGİLENDİRME KİTABI’nı sunuyor. Adeta 
bir kılavuz görevi üstlenecek kitap, güneşten elektrik sektö-
rüyle alakalı en güncel, en doğru ve en güvenilir bilgiler ile 
donatıldı. Okuyucular Ürün ve Bilgilendirme Kitabı’nda CW 
Enerji’nin güçlü ve geniş ürün gruplarını inceleyebilecek, 
ürünlerle alakalı teknik bilgilere ulaşabilecek aynı zamanda 
da sektörle alakalı birçok soruya da cevap bulabilecekler.
Altın değerinde tecrübeler ışığında hazırlanan ‘’CW Enerji 
ÜRÜN ve BİLGİLENDİRME KİTABI’’ ile sektörde bir ilki 
daha hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.
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GTC TO EXPORT DOMESTICALLY-
MANUFACTURED SOLAR 
PANELS TO INDIA
Founded in Adıyaman in 2013, the solar panel manufacturer 
GTC recently opened its cell manufacturing plant in Niğde. 
With this initiative, the company has increased its domestic 
production rate to 75 percent in solar panel production and 
can now produce required solar panels with glass thicknesses 
ranging from 1.6 millimeters to 12 millimeters. Aiming to export 
at least 60% of its production in 2023 to new export market 
opportunities, GTC is preparing to make its first export to India 
this year. Negotiations are continuing for the US and German 
markets.
GTC Güneş Sanayi ve Ticaret A.Ş, which attracts interest with 
its R&D activities in the field of solar panels in Turkey, informed 
in a press release that the company has established a cell 
manufacturing plant in Niğde, in the footsteps of their solar 
panel factory in Adıyaman. They stated that the solar cells 
manufactured in their Niğde plant has increased the domestic 
production rate of solar panels to 75 percent.
Çiğdem Besen, the Chairperson of GTC Güneş Sanayi ve Ticaret 
A.Ş., emphasized that they have positioned GTC within the 
field of solar industry as a technology company, and stated, 
“We aim to be a strongly established technology brand in the 
solar panel industry in the long term. During 2013-2016, 
we focused only on our R&D activities and we designed the 
panels we planned to produce.  We had our products tested 
and certified. Our double-sided glass solar panels stand out as 
a utility model product range that our company has designed 
and displays expertise in the technology it uses.”
Besen also said: “We see the investments in the field of solar 
energy as an important gain for the future of our country. The 
production capacity of our solar cell manufacturing plant in Niğde 
will initially be 150 MW per year. We opened the plant and 
our trial processes are continuing. Reaching a position of mass 
production can take time. This may take up to three months. We 
want to spend the remaining nine months optimizing production 
by taking into consideration all the details. We will be conducting 
R&D activities in this scope. After the second half of the year, we 
want to start producing 300-megawatt cells by adding a new 
technology that we have finished working on. However, the cells 

GTC, HİNDİSTAN’A 
YERLİ GÜNEŞ PANELİ 
İHRAÇ EDECEK
Adıyaman’da 2013 yılında kurulan güneş paneli üreticisi 
GTC, Niğde’deki hücre fabrikasını geçtiğimiz günlerde hiz-
mete açtı. Böylece güneş paneli üretiminde yerlilik oranını 
yüzde 75’e çıkaran şirket, 1.6 milimetreden, 12 milimetreye 
varan camlarla istenilen güneş panelini üretebiliyor. Yeni 
ihracat pazarlarına açılarak 2023 yılında üretiminin en az 
yüzde 60’ını ihraç etmeyi hedefleyen GTC, ilk ihracatını 
ise bu yıl içinde Hindistan’a yapmaya hazırlanıyor. ABD 
ve Almanya pazarları için görüşmeler devam ediyor.
Şirketten yapılan basın açıklamasında, Türkiye’de güneş 
paneli alanındaki AR-GE çalışmalarıyla dikkati çeken 
GTC Güneş Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Adıyaman’daki 
güneş paneli fabrikasının ardından Niğde’deki hücre fab-
rikasını hizmete açtığı ve Niğde’de kurulan güneş hücresi 
fabrikasında üreteceği hücreler sayesinde şirketin güneş 
panelindeki yerlilik oranı yüzde 75’e yükselttiği açıklandı.
GTC’yi bir teknoloji şirketi olarak güneş endüstrisi alanın-
da konumlandırdıklarını ifade eden GTC Güneş Sanayi 
ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Besen, 
“Uzun vadede güneş paneli endüstrisinde güçlü bir teknoloji 
markası olmayı hedefliyoruz. 2013- 2016 yılları arasında 
sadece Ar-Ge çalışmalarına odaklandık ve üreteceğimiz 
panelleri kendimiz tasarladık. Bu ürünlerin testlerini yap-
tırarak sertifikalandırdık. Çift taraflı cam güneş panelle-
rimiz, şirketimizin faydalı model altında kendi tasarladığı 
ve teknolojisinde uzman olduğu bir ürün gamı olarak öne 
çıkıyor” dedi.
Besen, sözlerine şöyle devam etti: “Güneş enerjisi alanın-
daki yatırımları ülkemizin geleceği için önemli bir kazanç 
olarak görüyoruz. Niğde’de kurduğumuz güneş hücresi 
fabrikamızın üretim kapasitesi ilk etapta yıllık 150 MW 
olacak. Fabrikayı açtık ve deneme sürecimiz sürüyor. Seri 
üretime ulaşmak zaman alabiliyor. Bu zaman dilimi üç ay 
kadar sürebiliyor. Kalan dokuz ayı bu üretimi tüm detayları 
ile optimize etmeye harcamak istiyoruz. Bu konuda Ar-Ge 
faaliyetleri yapacağız. Yılın ikinci yarısından sonra üzerinde 
çalışmalarını bitirdiğimiz yeni bir teknolojiyi de ekleyerek 
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fabrikamızı 300 megavat hücre üretir hale getirmek istiyoruz. 
Niğde’de kurduğumuz güneş hücresi fabrikamızda üreteceği-
miz hücrelerle güneş panelinde yerlilik oranımızı yüzde 75’e 
çıktı. Teknolojisi Türkiye’de geliştirilen bir üretim modelimiz 
var. 1.6 milimetreden, 12 milimetreye varan camlarla istenilen 
güneş panelini yapabilecek durumdayız. Bu deneyim ve bilgi 
birikimimiz var. O yüzden teknolojik olarak ilerlememiz, içinde 
kullandığımız hücreyi ne kadar ilerletebileceğimize bağlı. Bu 
yıl ürün ihracatına başlamayı ve 2023 yılında üretimimizin 
en az yüzde 60’ını yurtdışı pazarlara ihraç etmeyi hedefliyo-
ruz. Hatta yurtdışından ilk siparişlerimizi aldık. 2021 yılında 
Hindistan’a ihracat yapacağız. Her ay 5 MW olmak üzere bir 
yılda 60 MW’lik ürün teslimi için anlaştık. Bunun yarısını salt 
hücre olarak, diğer yarısını ise panele dönüştürülmüş olarak 
göndereceğiz. ABD ve Almanya ile görüşmelerimiz sürüyor. 
2021’de ABD’ye de ihracata başlarız. Ama Almanya biraz 
zaman alacak. Çünkü onların yeni karbon ayak izi yönetme-
liğine uygun üretim yaptığımızı belgelemeleri bir yılı bulur. 
Beş yıl içinde Türkiye, ABD ve Avrupa da bilinen saygı değer 
bir güneş markası olmak istiyoruz.”
Kurulduğu ilk günden itibaren güneş paneli üretiminde birçok 
teknolojik ilke ve inovasyona imza atan GTC’nin ürünleri 
verimlilik, kalite ve kullanım süresi açısından diğer paneller-
den ayrışıyor. Özellikle standart çerçeveli modüllerle karşı-
laştırıldığında faydalı model olarak üretimi yapılan GG1H 
Mono PERC güneş panelinin modülü bu anlamda ciddi 
fark yaratıyor.

6 kat daha ağır iklim testlerinden geçen modelin 
öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

  Yüzde 10 daha az alan kaplar
  Yüzde 10 daha az mekanik altyapı gerektirir
  Çift yüzlü olduğu için arkadan gelen düşük güneş ışığını 

da kullanır ve böylece emsallerine göre ilk kurulum yı-
lında en az ön yüz gücünden yüzde 6 daha fazla elektrik 
üretimi sağlar.

  Yaşlandırma test sonuç sertifikalarına göre, 30 yılda en 
fazla yüzde 16 güç azalımı garantisine sahiptir.

  AA yangın güvenliğine (A sınıfı tutuşmazlık ve A sınıfı 
yavaş yanma) sahiptir

  Ağır iklim koşullarında son derece dayanıklı bir paneldir. 
Nem almaz, deniz suyuna karşı dayanıklıdır, tuz dayanım 
testini 6. dereceden geçmiştir, PID oluşumu yoktur.

  Saatte 155 km’lik rüzgâra kadar dayanıklıdır ve mekanik 
dayanımı yüksektir.

  Hem çerçevesiz olması hem de camının anti reflektan 
olması nedeniyle kesinlikle ışığı yansıtmaz ve yağmur 
suyuyla kendini temizler, bakımı son derece kolaydır

  Kirlenmesi çerçeveli panellere göre çok daha azdır

manufactured in the solar cell factory opened in Niğde helped 
us raise our domestic production rate to 75 percent. We have a 
production model based on a technology developed in Turkey. 
We have the capacity to produce the desired solar panels with 
a glass thickness of 1.6 millimeters to 12 millimeters. We have 
this experience and knowledge base. Our technological progress 
depends on how far we can advance the cell we use. We aim to 
start exporting products this year and we aim to export at least 
60% of our production to foreign markets in 2023. In fact, we 
have received our first orders. We will start exporting our goods 
to India in 2021. We have agreed to deliver 60 MW of product 
in one year, with a supply of 5 MW each month. We will send 
half of this as only cells and the other half with be products 
converted to panels. Our negotiations are continuing with the 
US and Germany. We will start exporting to the USA in 2021. 
But it will take some time to start exporting to Germany because 
it may take to a year for them to certify that our production in 
accordance with the new carbon footprint regulations. We aim 
to become a respectable solar brand well-known in Turkey, USA 
and Europe within five years.”
The products of GTC, which has a variety of technological 
principles and innovations in solar panel production since its 
establishment, differs from other panels in terms of efficien-
cy, quality and duration of use. Especially when compared 
to standard framed modules, the module of the GG1H Mono 
PERC solar panel, which is produced as a utility model, creates 
a significant difference.

Here are the highlights of the model that passed 6 times 
more stringent climate tests:

  Takes up 10 percent less space
  Requires 10 percent less mechanical infrastructure
  Double-sided, which means that it can utilize low level sun-

light coming from behind, thus providing at least 6 percent 
more electricity than the front-facing power generation in 
the first year of installation compared to its competitors.

  Power reduction guarantee of a maximum of 16 percent 
in 30 years according to the aging test result certificates.

  Class AA fire safety (Class A non-flammability and Class 
A slow combustion)

  Resistance to severe climate conditions. Moisture-proof 
structure and resistance to seawater, passed the salt 
strength test at 6th grade, no PID formation.

  Resistance to wind speeds up to 155 km/h, and high me-
chanical strength.

  Non-reflecting thanks to a frameless design and anti-re-
flective glass panes, self-cleaning with rainwater, easy 
to maintain

  Collects less dirt than framed panels
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TÜRK PRYSMIAN KABLO 
SHARES INFORMATION ITS 
DIGITAL TRANSFORMATION 
AND INNOVATIVE PROJECTS
Utilizing groundbreaking technology and approaches of the 
future in today’s cable industry, Türk Prysmian Kablo continues 
to transfer the latest sectoral developments, the evolutionary 
process of dynamics and innovative technologies they have 
developed to industry professionals through online platforms. 
Türk Prysmian Kablo, which participated in a Virtual Fair orga-
nized by Voltimum in February, recently organized a webinar 
together with Voltimum on March 17 and shared the CableApp 

application with sector representatives.
Türk Prysmian Kablo, the Turkish operation 
of Prysmian Group, a global leader in the 
energy and telecommunication cable in-
dustry, continues to make new additions 
to its online services and initiatives. The 
company gives life to innovative technol-
ogies with an aim to sustain communica-
tion between all stakeholders in the value 
chain of the energy systems industry and 
to provide added value to the sector. Türk 
Prysmian Kablo aims to reach as many 

people as possible through online channels by participating 
and organizing events within the scope of digitalization efforts.

A solution partner for the industry with sustainable 
approaches
“As Türk Psysmain Kablo, we continue to invest in digitaliza-
tion, with a focus on sustainability to strengthen our role as 
innovator to become more agile and maintain our leader role 
in the sector and continue our digitalization journey at full 
speed in order to make our whole ecosystem faster and more 
efficient,” said Cinzia Farisè, the CEO of Türk Prysmian Kablo, 
reminding that they develop sustainable policies and produce 
innovative solutions based on their principle of “Connecting 
Turkey to a Sustainable Future”. “In this sense, CableApp offers 
sustainable solutions in terms of both security, performance 
and efficiency. The application, which brings ease to the 
complicated and complex cable selection process, provides the 
option of selecting the cable according to ‘features or instal-
lation type’. We are pleased to both facilitate the work of our 
sector stakeholders and lead the sector with these initiatives.”

TÜRK PRYSMİAN KABLO, 
DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE 
YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİNİ 
ANLATTI
Geleceğe yön veren teknolojisini ve yaklaşımlarını bugünün 
kablo sanayisine entegre eden Türk Prysmian Kablo, sektör-
deki son gelişmeleri, dinamiklerin geçirdiği evrimsel süreci ve 
geliştirdikleri yenilikçi teknolojileri online kanallar ile sektör 
profesyonellerine aktarıyor. Geçtiğimiz Şubat ayında Volti-
mum tarafından düzenlenen Sanal Fuar’da yerini alan Türk 
Prysmian Kablo, son olarak yine Voltimum ile 17 Mart’ta bir 
webinar düzenleyerek CableApp uygulamasını sektör temsil-
cileriyle paylaştı.
Enerji ve telekomünikasyon kabloları 
sektörünün dünya çapında lideri Prys-
mian Group’un Türkiye operasyonu 
Türk Prysmian Kablo, online hizmet 
ve girişimlerine her geçen gün yenisini 
ekliyor. Enerji sistemleri endüstrisinin 
değer zincirinde yer alan tüm paydaş-
lar arasındaki iletişimi sürekli kılmak 
ve sektöre katma değer sağlamak için 
yenilikçi teknolojilere hayat veriyor. 
Türk Prysmian Kablo, dijitalleşme 
çalışmaları kapsamında katıldığı or-
ganizasyonlar ve düzenlediği etkinlikler aracılığıyla online 
mecralarla olabildiğince çok kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir yaklaşımlarla sektöre çözüm 
ortaklığı yapıyor
“Türkiye’yi Sürdürülebilir Yarınlara Bağlıyoruz” misyonuyla 
hareket ederken sürdürülebilir politikaları esas aldıklarını ve ye-
nilikçi çözümler ürettiklerini söyleyen Türk Prysmian Kablo’nun 
CEO’su Cinzia Farisè, “Türk Prysmian Kablo olarak daha çevik 
olmak ve sektörümüzdeki öncü rolümüzü inovasyonla güçlen-
dirmek için odağımıza sürdürülebilirliği alarak dijitalleşmeye 
yatırım yapıyor; içinde bulunduğumuz tüm ekosistemi daha 
hızlı ve verimli hale getirmek üzere dijitalleşme yolculuğumuzu 
son hız sürdürüyoruz. CableApp bu anlamda hem güvenlik 
hem performans hem de verimlilik açısından sürdürülebilir 
çözümler sunuyor. Komplike ve karmaşık olan kablo seçme 
sürecini konforlu hale getiren uygulama ‘özelliklerine veya 
montaj tipine’ göre kablo seçimini opsiyonu sağlıyor. Biz bu 
girişimlerle hem sektör paydaşlarımızın işini kolaylaştırmaktan 
hem de sektöre öncülük etmekten dolayı mutluyuz” dedi.

 ÜYELERİMİZDEN 
 FROM OUR MEMBERS 

92
Nisan • Mayıs • Haziran / April • May • June 2021



IRENEC 2021
11. ULUSLARARASI 
%100 YEN‹LENEB‹L‹R 
ENERJ‹ KONFERANSI 
20-22 MAYIS 2021

Yenilenebilir Enerji topluluğu, yeşil ve 

sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla hızla 

büyüyor ve gelişiyor. EUROSOLAR Türkiye’nin 

rolü, bu hareketi desteklemek, en iyi 

uygulamaları paylaşmak için ve bölgesel, 

ulusal, küresel düzeylerde etkinleştirici 

politikaları teşvik etmek için bir platform 

sağlamaktır.

 

11. Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji 

Konferansı, yarın hayatımızı etkileyebilecek 

yeni teknolojileri ve yenilikleri teşvik etmek 

için küresel yenilenebilir enerji trendleri 

etrafında konferans konularını yeniden 

düzenledi. Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu, 

Avrupa Yeşil Düzeni, Enerji Dönüşümü 

2050 ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve 

Uygulamaları bu yılın ana konuları olacak.

Yerel, Ulusal ve Küresel 
Yeşil Düzen için...

Bilgi birikiminizi derinleştirmek ve tecrübelerinizi  
paylaşmak için IRENEC 2021 Online’a katılın!

w w w . i r e n e c . o r g   •   w w w . e u r o s o l a r . o r g . t r   •   w w w . p o w e r i n g c o m m u n i t i e s . o r g



Renewable energy is a fundamental element in the security 
of energy supply for all countries (thanks to low operating 
costs, long economic life, and clean and environmentally 
friendly characteristics), and they have grown in priority in 
energy supply. Renewable energy is the future.
We support an energy policy designed to increase the 
share of renewable energy : Renewables account for more 
than half the size of the installed capacity. It is exciting to see 
that the share of renewable energy in power and production 
has increased over years. We support energy policies designed 
to increase the share of domestic and particularly renewable 
sources in power generation.  

Yenilenebilir enerji kaynakları (düşük işletme maliyetli, uzun 
ekonomik ömürlü, temiz ve çevre dostu olarak) ülkelerin 
enerji arz güvenliğinde temel öğe olarak yer almakta olup 
enerji temininde büyük öncelik kazanmışlardır. Gelecek 
yenilenebilir enerjinin olacaktır.
Yenilenebilir payının artırılmasını hedefleyen ener-
ji politikasını destekliyoruz. : Kurulu gücün halen 
yarıdan fazlası yenilenebilir kaynaklıdır. Güç ve üretimde 
yenilenebilir payının yıldan yıla artması oldukça sevindi-
rici bir gelişmedir. Enerji üretiminde yerli ve özellikle de 
yenilenebilir kaynak  payının artırılmasını esas alan enerji 
politikasını destekliyoruz.  

Yazı: Taner ERCÖMERT
Genel Müdür

Limak Holding / Enerji Üretim Grubu
(HESİAD Yönetim Kurulu ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi)

General Manager
Limak Holding / Energy Generation Group

(Member of HESİAD Board of Directors and the Turkish National Commit-
tee of the World Energy Council)

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE GELECEK 
YENİLENEBİLİR ENERJİNİN OLACAK 

RENEWABLE ENERGY IS THE FUTURE OF THE 
WORLD AND TURKEY 
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The major objective of the renewable energy industry 
is to achieve 100 GW by no later than 2040. : Turkey 
makes policies for its energy security considering its leader 
and strategy-making status in its region and the increasing 
energy demand. In this respect, national power generation 
objectives were recently set as follows: 2023: 375 billion 
kWh; 2028: 450 billion kWh; 2032: 500 billion kWh. 
The installed capacity of Turkey based on renewable energy 
sources has surpassed 50 GW, and the renewable power 
of the country is expected to go beyond 52 GW at the end 
of 2021 and 60 GW in 2023. The major objective of the 
renewable energy industry is to achieve 100 GW by 2035 
or no later than 2040. We expect that the installed capacity 
will go beyond 150 GW and the share of renewables will rise 
to 60% from the current 52%.

Power generation capacity growth is led by renewable 
energy.
Renewables account for 95% of the growth in power gener-
ation capacity in Turkey in 2021. They still lead the capacity 
growth in 2021. In the first quarter of 2021, 97% of the pow-
er generation capacity growth was of renewable origin, and 
WPPs, HPPs and SPPs had the highest share in this growth.

Renewables constitute more than half of the installed 
capacity in 2021: 
While HPPs account for 31,490 MW of the installed capacity 
used for power generation, natural gas, LNG and naphtha 

Yenilenebilir enerji sektörünün büyük hedefi engeç 
2040’a kadar 100 GW’a ulaşmaktır. : Türkiyemiz, 
özellikle bulunduğu  coğrafyada lider ve strateji belirleyen 
ülke konumunu üstlenerek ve artan enerji talebini  dikkate 
alarak ülkenin enerji güvenliğine yönelik politikalar oluştur-
maktadır. Bu çerçevede yakın dönemde ülke elektrik üretimi 
hedefleri şöyle belirlenmiştir. 2023: 375 milyar kWh; 2028: 
450 milyar kWh; 2032: 500 milyar kWh. 
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu 
gücü 50 GW’ı geçmiş olup yenilenebilir gücünün yıl sonunda 
52 GW’ı ; 2023’de 60 GW’ı geçmesi bekleniyor. Yenilenebi-
lir enerji sektörünün büyük hedefi inşallah 2035’e / engeç 
2040’a kadar 100 GW’a ulaşmaktır. Ülkemizde 2035’lerde 
kurulu gücün 150 GW’ı geçmesi ve toplam güçte halen 
% 52 mertebesindeki yenilenebilir kaynak payının % 60’a 
yükselmesi öngörülmektedir.

Elektrik üretim kapasitesi artışı yenilenebilir 
enerji ağırlıklı olarak devam ediyor.
Ülkemizde 2020’de elektrik üretim kapasitesindeki artışın% 
95’i yenilenebilir enerji kaynaklı olmuştu. Kapasitede büyü-
me 2021’de de yenilenebilir ağırlıklı olarak devam ediyor. 
2021’in ilk çeyreğinde elektrik üretim kapasitesinde artışın 
% 97’si yenilenebilir enerjiden olup güç artışında en büyük 
pay sahibi kaynaklar RES, HES ve GES’lerdir

2021’de kurulu gücün yarıdan fazlası 
yenilenebilir enerjiden.: 
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power plants account for 25,693 MW, and coal power plants 
constitute 20,323 MW of the installed capacity. Other re-
newable sources in the energy mix are WPP with 9,355 MW, 
SPP with 6,906 MW, GPP with 1,696 MW, and biomass 
with 1,136 MW. The share of renewable sources add up to 
50,583 MW.
Hydroelectric energy saw the highest growth among renew-
able energy sources over the last 20 years with the HPP 
installed capacity rising from 11 GW in the 2000s to 31 GW 
at the end of 2021, almost tripling over 20 years. Globally, the 
HPP installed capacity has gone beyond 1300 GW as HPPs 
are expected to remain the top renewable source of energy 
with 1411 GW in 2024 and 1500 GW in 2030, passing the 
crown to solar power in 2035. We expect the solar and wind 
power plants to achieve the levels of hydroelectric and wind 
energy in Turkey in the future. We would like to see that each 
of solar and wind power installed capacities surpass 10 GW in 
short term, 30 GW in medium term and 50 GW in long term.
Turkey saved on energy import in 2020. : While Turkey 
paid more than $40 billion for energy import in 2018 and 
2019, the growth in renewable energy capacity and pro-
duction helped Turkey reduce its energy import bill to below 
$30 billion. 

Halen elektrik üretimine esas kurulu gücün 31 490 
MW’ı HES, 25 693 MW’ı  doğal gaz, lng ve nafta santralı 
; 20 323 MW’ı kömür santralı; 9 355 MW’ı  RES,  6 906 
MW’ı GES, 1 696 MW’ı  JES, 1 136 MW’ı biyokütle olup 
yenilenebilir kaynaklı güç toplamı 50 583 MW’dır.
Ülkemizde özellikle son 20 yılda yenilenebilir enerji kay-
nakları arasında en büyük gelişim hidroelektrikte olmuştur, 
HES kurulu gücü 2000’de 11 GW iken 20 yılda HES kurulu 
gücü 2.5 kattan fazla artarak Mart 2021sonu itibarıyla 31 
GW’ı geçmiştir. Dünya genelinde ise HES kurulu gücü 1300 
GW’ı geçmiş olup HES’lerin 2024’de 1411 GW, 2030‘da 
ise 1500 GW güçle dünyada yine en büyük yenilenebilir 
kaynak olarak kalması; 2035’de ise birinciliği güneşe dev-
retmesi beklenilmektedir. Önümüzdeki yıllarda ülkemizde 
güneş ve rüzgarda hidroelektrikte ulaşılan başarılı seviyeleri 
görmeyi umuyoruz, ülkemizde büyük boyutta elektrik üretim 
potansiyeline sahip olan güneş ve rüzgar kurulu gücünde kısa 
sürede 10’ar GW’ın  geçilmesini ve sonrada HES’lerdeki 
gibi GES’ler ve RES’lerde öncelikle 30’ar GW’ın ; sonra 
da 50’şer GW’ın geçilmesini arzuluyoruz.
2020’de Türkiye’nin enerji ithalatı faturası azaldı. 
: Türkiye enerji ithalatı için 2018 ve 2019’da 40 milyar $’ın 
üzerinde para öderken yenilenebilir enerji kapasitesi ve 
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Turkey’s power generation of 262.7 billion kWh based on 
renewable sources over the last two years reduced its energy 
imports by $12 billion. This is a significant contribution to 
the national economy.

We expect renewable energy sources to account for a 
greater part of power generation than fossil fuels over 
the next 10 years.  
According to the EU electricity industry report published by 
Ember research organization in February 2021, the share 
of renewable sources in power generation in the European 
Union rose from 34 percent in 2019 to 38 percent in 2020, 
accompanied by a fall in the share fossil fuels in power gen-
eration.  While fossil fuels made up 40 percent of the power 
mix of the EU in 2019, this fell to 37% in 2020, outrunning 
fossil fuels for the first time in history and making renewables 
the main energy source of the EU. Renewables accounted for 
43.86 and 42.38 percent of the total power mix of Turkey 
in 2019 and 2020 respectively, effectively leaving the EU 
average behind.
While coal constituted 34.82 percent of yearly power gen-
eration in 2020, it was followed by natural gas with 22.69 
percent, HPP with 25.59 percent, WPP with 8.11 percent, 
SPP with 3.82 percent, GPP with 3.06 percent, and waste 
incineration and biomass with 1.80 percent. Coal and natural 
gas power plants constituted more than 57 percent of power 
generation in 2020. We expect the total share of coal and 
natural gas to go below 50 percent within the next 10 years 
and renewables to have a greater share than fossil fuels in 
power generation by 2030.

Sun will continue to shine and become the top source 
of renewable energy in the future. 
The use of solar energy for power generation continues to 
grow in Turkey and worldwide. The share of solar power in 
power generation is 4.5 percent in the United Kingdom, 6 
percent in the Netherlands, 8 percent in Spain, 9 percent 
in Germany and Greece, 10 percent in Italy and Malta, and 
around 4 percent in Turkey. We expect the share of solar 
power to go beyond 5% in a short time, and then 10 and 
even 20 percent. 
While China ranks first in solar power generation with a total 
installed capacity in excess of 200 GW, it is followed by the 
United States with 75 GW, Japan in the third place with 60 
GW, Germany in the fourth place with 50 GW, and India rank-
ing fifth with 40 GW. Currently, solar power plants account 
for 7 GW of Turkey’s energy mix. Considering the solar power 
potential of Turkey, it is possible to see the levels of 50 GW 
and even 100 GW in the long run. Solar energy will be the 
top renewable energy source in the future. According to the 

üretimindeki artışların katkısıyla 2020’de ülke enerji ithalatı 
faturası 30 milyar doların altına indi. 
Türkiye’de son 2 yılda 262.7 milyar kWh’lik yenilenebilir 
kaynaklı elektrik üretimi yaklaşık 12 milyar dolar tutarında 
enerji ithalatını önlemiştir. Bu ekonomimiz için çok önemli 
bir katkıdır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının 10 yıl içinde 
elektrik üretiminde fosil yakıtlı kaynaklardan 
daha fazla paya sahip olmasını bekliyoruz.  
Şubat 2021’de Ember araştırma kuruluşunca yayımlanan 
AB elektrik sektörü raporuna göre Avrupa Birliği elektrik 
üretiminde 2019’da % 34 olan yenilenebilir kaynak oranı, 
2020’de % 38’e çıkmış ve elektrik üretiminde fosil yakıtların 
payı azalmıştır.  Fosil yakıtların 2019’da birliğin elektrik üre-
timindeki % 40’lık payı 2020’de % 37’ye gerilemiş, böylece 
AB’de yenilenebilir enerji, 2020’de ilk defa fosil yakıtları 
geride bırakarak AB’nin ana elektrik üretim kaynağı hali-
ne gelmiştir. Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynak payı 
ülkemizde 2019 ve 2020 yıllarında % 43.86 ve % 42.38’lik 
oranlarla Avrupa Birliğinden daha yüksek seviyede gerçek-
leşmiştir.
2020’de yıllık elektrik üretiminde kömürün payı % 34.82 ; 
doğal gazın payı % 22.69 olurken HES payı % 25.59 ; RES 
payı % 8.11 ; GES payı % 3.82 ; JES payı % 3.06 ; atık, çöp 
ve biyokütle % 1.80 olmuştur. 2020’de elektrik üretiminde 
kömür ve doğal gaz santralları % 57’nin üzerinde paya sa-
hip olmuştur, 10 yıl içinde üretimde kömür ve doğal gazın 
toplam payının % 50’nin altına inmesini ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının 2030’a kadar ülke elektrik üretiminde 
fosil yakıtlı kaynaklardan daha fazla paya sahip olmasını 
bekliyoruz.

Güneş parlamaya devam edecek, gelecekte en 
büyük yenilenebilir kaynak olacak. 
Dünyada ve ülkemizde güneş enerjisinden elektrik üretimi 
yıldan yıla artmaya devam etmektedir. Avrupa’da güneşin 
elektrik üretimindeki payı halen İngiltere’de % 4.5; Hol-
landa’da % 6; İspanya’da % 8; Almanya ve Yunanistan’da 
% 9; İtalya ve Malta’da % 10 iken ülkemizde ise % 4 mer-
tebesindedir. Güneşin payının kısa sürede % 5’i geçmesini, 
sonra’da % 10’u ve % 20’yi geçmesini bekliyoruz. 
Dünya’da güneş enerjisine dayalı kurulu güç sıralamasında 
1. sırada 200 GW’ı aşan güçle Çin, 2. sırada 75 GW’ı aşan 
güçle ABD, 3. sırada 60 GW’ı aşan güçle Japonya, 4. sıra-
da ise 50 GW’ı aşan güçle Almanya ve 5. sırada 40 GW’ı 
aşan güçle Hindistan yer alıyor. Büyük miktarda güneş po-
tansiyeline sahip olan ülkemizin 7 GW mertebesinde olan 
güneş enerjili üretim santralları kurulu gücünde 50 GW’ın 
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Energy Outlook Report of the International Energy Agency, 
solar energy is the cheapest energy source in history, and 
increased efficiency and technological advancements are 
likely to drop costs even further. 

Turkey currently ranks 1st in Europe in geothermal 
installed capacity, 2nd in Europe in hydroelectric 
installed capacity, 6th in Europe in solar power 
installed capacity, and 7th in Europe in wind power 
installed capacity. 
The world’s top 5 countries in renewable energy installed 
capacity are China with 789 GW, the United States with 
284 GW, Brazil with 142 GW, India with 133 GW and Ger-
many with 131 GW. Currently ranking 12th with 50.5 GW, 
Turkey is expected to make it to the top 10 within a few 
years. After some good developments in renewable energy, 
Turkey is advancing to the forefront in renewable energy in 
Europe. In Europe, Turkey is in the first place in geothermal 
energy with a geothermal installed capacity of 696 MW, in the 
second place in hydroelectric installed capacity with 31,490 
MW (Norway is in the first place with 33,000 MW), in the 
sixth place in solar power installed capacity with 6906 MW 
(Germany is in the first place with 50,000 MW), and in the 
seventh place in wind power installed capacity with 9,355 
MW (Germany again leading with an installed capacity in 
excess of 61,000 MW). 
As with solar power installed capacity, Turkey was in the sixth 
place in actual solar power generation in Europe after Ger-
many, Italy, Spain, France and the United Kingdom in 2020. 
We expect to lead Europe in hydrolectric installed capacity 
and become one of the top 5 users of solar and wind power 
following the highly anticipated developments over time.

Developing renewable energy sources further is in the 
best interest of Turkey. 
On our way to 2023, 2030 and 2050 national energy ob-
jectives, private sector investments should continue, the 
problems of the industry should be solved, subsidies for the 
industry should be maintained, and the renewable energy 
potential of Turkey should be realized to the greatest extent 
possible. 
Turkey pays great sums for energy import, and it is in the best 
interest of Turkey to develop its renewable energy sources 
which are very important for its economy and security of 
supply. We would like to see that new energy investments 
in Turkey in 2021 and subsequent years are predominantly 
based on renewables and the share of renewables in power 
generation increases each year.

geçilmesi, hatta 100 GW’ın da görülmesi mümkün görül-
mektedir. Yenilenebilir enerjide gelecekte en büyük kaynak 
güneş enerjisi olacaktır. Uluslararası Enerji Ajansının Enerji 
Görünümü Raporu’nda güneş enerjisi tarihteki en ucuz 
enerji kaynağı olarak ilan edilmiş olup verimliliğin artması 
ve teknolojinin gelişmesiyle maliyetlerin daha da düşmesi 
olası görülmektedir. 

Ülkemiz jeotermal kurulu gücünde halen 
Avrupa’da 1. sırada; hidroelektrik enerji kurulu 
gücünde Avrupa’da 2. sırada, güneş enerjisi 
gücünde Avrupa’da 6. sırada ve rüzgar enerjisi 
gücünde ise Avrupa’da 7. sıradadır. 
Dünya’da yenilenebilir güçte ilk 5’de  789 GW’la Çin; 284 
GW’la ABD; 142 GW’la Brezilya; 133 GW’la Hindistan ve 
131 GW’la Almanya yer alırken Türkiye 50.5 GW’la 12. 
sırada olup birkaç yıl içerisinde yenilenebilir enerji kurulu 
gücünde Dünya’da ilk 10’a girmemizi bekliyoruz. Türkiye 
yenilenebilirdeki güzel gelişmeler sonrasında Avrupa’da da 
ön sıralara yükselmektedir. Ülkemiz 1 696 MW’lık jeotermal 
kurulu gücüyle Avrupa’da 1. sırada, 31 490 MW’lık hidroe-
lektrik kurulu gücüyle (33 000 MW’a sahip Norveç’ten sonra) 
Avrupa’da 2. sırada, 6 906 MW’lık güneş kurulu gücüyle 
(ilk sırayı 50 000 MW’ı aşan güçle Almanya’nın üstlendiği) 
Avrupa’da 6. sırada ve 9 355 MW’lık rüzgar kurulu gücüyle 
(birinciliği 61 000 MW’ı aşan güçle yine Almanya’nın üst-
lendiği) Avrupa’da 7. sırada yer almaktadır. 
Güneş enerjisi kurulu gücünde olduğu gibi güneşden elektrik 
üretiminde de 2020’de ülkemiz Avrupa’da Almanya, İtalya, 
İspanya, Fransa ve İngiltere’den sonra 6. sırada yer almıştır. 
Birkaç yıl içinde hidroelektrikte Avrupa’da 1. olmamızı ve bü-
yük gelişimler beklediğimiz güneş ve rüzgarda ise Avrupa’da 
güç sıralamasında öncelikle ilk 5’e girmemizi bekliyoruz.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi 
ülke menfaatinedir. 
2023, 2030 ve 2050 milli enerji hedeflerine ulaşma yolunda 
özel sektör yatırımlarının devam etmesi sağlanmalı, sektörün 
sorunları çözüme kavuşturulmalı ve sektöre destekler devam 
etmeli, ülke yenilenebilir enerji potansiyelinin tamamı kul-
lanıma alınmalıdır. 
Enerji ithalatına büyük miktarlarda paralar ödenen ülke-
mizde ekonomimiz ve enerji arz güvenliği için büyük öneme 
haiz olan yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi 
ülke menfaatinedir. Ülkemizde 2021 ve sonrasındaki 
yeni enerji yatırımlarının da yenilenebilir  ağırlıklı  
olmasını ve enerji ve elektrik üretiminde yenile-
nebilir enerji payının yıldan yıla daha artmasını 
arzuluyoruz.
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Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
Makine Mühendisiyim, Gazi Üniversite Mühendislik Mi-
marlık Fakültesinden mezun oldum. Çalışma hayatıma bir 
proje ofisinde başladım ancak gelen bir teklif  üzerine British 
Gas’ın o zamanki Türkiye temsilciliği yapan bir firmaya 
geçtim ardından ısıtma soğutma sektörünün önde gelen 
firmalarından Isısan A.Ş de çalışmaya başladım ve 2004 
yılında ayrılarak kendi firmam olan Derin Mekanik Mü-
hendislik Enerji Proje Tic. Ltd. Şti. kurdum. 2004 yılından 

Züleyha Özcan, MÜKAD Başkanı / President
baskan@mukad.org.tr

“KADININ EKONOMİYE DAHA ÇOK 
KATILIMI SAĞLANMALI”

“WOMEN SHOULD HAVE MORE PARTICIPATION 

IN THE ECONOMY”

Can you introduce yourself?
I am a mechanical engineer. I received by undergraduate 
degree from Gazi University, Faculty of Engineering and 
Architecture. I started my career in a project design agency. 
Then I moved to a company that was the representative office 
of British Gas back then, upon a job offer from that company. 
Later on, I started to work for Isısan A.Ş., one of the leaders 
of the heating and cooling industry. Lastly, I started my own 
business, Derin Mekanik Mühendislik Enerji Proje Tic. Ltd. 

MÜKAD - Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği 
Başkanı Züleyha Özcan, kadın istihdamı konusunda 
gelişme kaydeden ülkelerin ekonomilerindeki 
raporlanan pozitif gelişmelerin takip edilerek bu 
konuda yapılan çalışmalara hız kesmeden devam 
edilmesi gerektiğini düşünüyor. Kadın istihdamının 
sürekliliği ve teşviki için gereken tedbirleri 
görüştüğümüz MÜKAD röportajımız sizlerle.

Association of Female Engineers and Architects 
(MÜKAD) President Züleyha Özcan believes 
that positive developments in the economies 
of the nations that made progress in women’s 
employment should be monitored, and the efforts 
in this regard should be maintained at full speed. 
We are presenting the interview with MÜKAD that 
we discussed the measures for continuity and 
promotion of women’s employment.
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beri mekanik tesisat sektöründe taahhüt işleri yapmaktayız. 
Derin Mekanik Mühendislik olarak endüstriyel projelerden 
butik işlere kadar çok farklı bina tipinde 17 yılda çok güzel 
projelere imza attık. 
Çalışma hayatım boyunca sadece iş değil, oda ve STK’ların 
içinde de yer alarak daima ikisini bir arada yürüttüm. İlk 
yıllarda MMO’nun çeşitli komisyonlarında görev aldım, 
daha sonra Türk Tesisat Mühendisleri Derneğine üye oldum 
ve orada sırasıyla komisyon üyeliği, Ankara İl Temsilciliği, 
Yönetim Kurulu üyeliği ve genel sekreterlik görevlerini ye-
rine getirdim. 
Bir kadın, bir mühendis ve bir işveren olarak ilerleyen yıllar-
da ülkemizde ve dünyada kadın istihdamının ve Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Algısının ne kadar önemli bir konu olduğunu 
kavrayarak bu konuda da çalışabileceğim sektörel olmayan 
dernek ve oluşumlarda yer almaya gayret ettim. Halen AN-
GİKAD Girişimci İş Kadınları Derneği Başkan Yardımcısı 
ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu üyesi olarak 
kadının çalışma hayatına daha çok atılması, girişimciliğe 
özendirilmesi ve kadın istihdamının arttırılması için yapılan 
çalışmalara katkı vermeye çalışıyorum. 

MÜKAD - Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği 
kurma fikri nasıl ortaya çıktı?
Mekanik Tesisat sektöründe çalışan az sayıdaki bir grup 
kadın mühendis olarak 2000’li yılların başından beri yemekli 
toplantılar yaparak bir araya geliyorduk. Bu toplantılar 
sayesinde hem arkadaşlıklarımız ilerledi hem de mesleki 
olarak tecrübe paylaşımlarımız arttı. İlerleyen zaman içinde 
bu buluşmaları daha faydalı bir amaç için yapsak? Diye 
kendimize bir soru sorduk ve yaklaşık 10 arkadaş 2017 yılı 
boyunca her cumartesi sabah geçen dönem başkanımız Esma 
hanımın ofisinde toplanıp kız çocuklarını eğitimi konusunu 
hedefimize koyup, neler yapabileceğimizi 
konuştuk. Bu toplantılar ve yapmış olduğumuz araştırmalar 
bizi 2018 yılı Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz derneğimiz 
MÜKAD’ın kuruluşuna kadar getirdi. Temel hedefleri-
mizden biri ihtiyacı olan çocuklara eğitim desteği vermekti 
ancak zaman içinde kendi mesleki tecrübelerimizden de 
yola çıkarak  mühendis ve mimar kadınlarının kendi mes-
leki tecrübelerini, bilgi paylaşımlarını yapabilecekleri bir 
platform haline gelmesi de MÜKAD’ın temel hedeflerden 
bir haline gelmiştir. 

MÜKAD’ın çalışma alanları, projeler ve düzenlediği 
etkinlikler nelerdir?
MÜKAD olarak kuruluş kısmında da bahsettiğim üzere 
ilk hedefimiz eğitime destekti. Bugün geldiğimiz noktada 3 
yaşında bir dernek olarak üniversitelerin farklı mühendislik 

Şti., in 2004. We have been a contractor in the mechanical 
installation industry since 2004. Derin Mekanik Mühendislik 
completed some great projects for various building types from 
industrial projects to rather specialized ones over 17 years. 
In addition to business, I have always been a part of NGOs 
throughout my career. I took part in different commissions of 
the Chamber of Mechanical Engineers (MMO), and then joined 
the Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers, acting as a 
commission member, Ankara Representative, Board Member 
and General Secretary in chronological order. 
As a woman, an engineer and an employer, I always rec-
ognized the significance of female employment and Social 
Gender Equality Perception globally, joining associations 
and other organizations inside and outside the industry. 
Currently as the Vice-president of the Women Entrepreneurs 
Association and a member of TOBB Ankara Council of Female 
Entrepreneurs, I contribute to the efforts to encourage partic-
ipation of women in business and for entrepreneurship, and 
to increase employment of women. 

How did the idea to start the Association of Female Engi-
neers and Architects (MÜKAD) emerge?
As a group of female engineers working in the Mechanical 
Installation industry, we had been coming together in dinner 
organizations from the early 2000s. These events both en-
hanced our friendship and helped us share our professional 
experience with each other. Then we started to ask ourselves 
what if we could meet for a more meaningful purpose and 
then gathered 10 members in the office of Esma, our former 
president, every Saturday morning throughout 2017 to set 
goals for education of girls and discuss what we can do to 
attain them. 
 These meetings and our investigations brought us to estab-
lishment of our association MÜKAD in February 2018. One 
of our original objectives was to support the education of the 
children in need but drawing upon our professional experience 
our time, we made it another objective of MÜKAD to make it a 
platform where female engineers and architects could share 
their professional experience and knowledge. 

What are the operating fields, projects and events of 
MÜKAD?
As I stated earlier, the original objective of MÜKAD was to sup-
port education. At this point, as a three-year-old association, 
we provide scholarships to 13 female students of different 
engineering and architecture departments of universities 
throughout their studies. We do not only give scholarships 
to our students but we also help our students take better 
informed steps about their studies and their career with con-
sultants assigned to students from among the members of 
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our association based on their profession. 
We use MÜKAD Magazine, a periodical published by MÜKAD, 
to finance a large part of our scholarship offers. MÜKAD 
Magazine is a quarterly with content about culture, art, books, 
travel and health in addition to sectoral and technical matters. 
MÜKAD also stands out with effective work committees. 
Particularly MÜKAD Energy Commission hosted valuable 
stakeholders of the energy industry in its webinars, inform-
ing both MÜKAD members and other participants about the 
energy industry and energy efficiency. Headed by Şebnem 
Özkal, a board member and founding member of our asso-
ciation, the Energy commission holds remarkable events 
with valuable speakers in a series of webinars titled “Water 
Resources and Energy Efficiency”. 
The energy commission also helps its members attend training 
seminars to get to know the industry better so that female em-
ployment and the number of female executives in the energy 
industry can be increased. In this regard, GÜNDER’s training 
support means a lot to us. We are grateful for GÜNDER Board 
of Directors’ contribution to us and the industry. 
The Social Gender Equality (SGE) committee of MÜKAD also 
carries out projects to foster women’s participation in busi-
ness, social, political and economic life, raising awareness 
in this regard.
Originally based in Ankara, MÜKAD currently has represen-
tation offices in Istanbul, Izmir and Antalya. Our provincial 
representation offices also organize events as well as member 
acquisition and promotion meetings. Currently we aim to 
increase the number of our provincial representation offices 
to reach more members.
MÜKAD also stands out with its partnerships. We have part-
nership protocols in place with the Canada-based association, 
Women in Renewable Energy (WiRE); several NGOs such as 
the Faydasıçok Foundation; and Ostim Technical University. 
Among other universities we cooperate for events or we attend 
as speakers are Gazi University, Atılım University, Turkish 
Aeronautical Association University and Başkent University.
MÜKAD Committee of Social Relations held different events 
that brought our members together, where speakers shared 
their knowledge on different matters with us. In the course of 
the pandemic, MÜKAD organized a “COVID-19” information 
meeting. We are planning to continue this series of events 
with new online events in the fields of “Business and Life 
in the Age of the New Normal”, “The Changing Profile of 
Engineering”, “Emotional Predicaments of the University 
Youth”, and “Manners” where our members will be able to 
come together even if in a virtual environment.
In the upcoming period, MÜKAD aims to increase both its 
members and scholarship holders. Also, it will continue to 

ve mimarlık bölümlerinde okuyan 13 kız öğrencimize eğitim 
hayatları boyunca sürecek eğitim bursu veriyoruz. Öğren-
cilerimize sadece burs vermekle kalmıyor aynı zamanda 
MÜKAD üyelerinde oluşan ve öğrencilerimizle aynı mes-
lekten seçmeler yaparak eşleştirdiğimiz  danışmanlarımız 
sayesinde öğrencimizin hem öğrenim hayatında hem de 
ileride mesleki olarak seçeceği yolda daha bilinçli adımlar 
atmalarını sağlıyoruz. 
MÜKAD Dergi, derneğimizin çıkardığı bir dergi olup, burs 
bütçemizin önemli bir kısmını dergiden elde ettiğimiz gelir 
ile karşılıyoruz. MÜKAD dergi yılda 4 sayı olarak çıkarma-
yı hedeflediğimiz, içinde sektörel ve teknik konular kadar 
kültür, sanat, kitap, gezi ve sağlık gibi köşelerin de olduğu 
bol ve kaliteli içeriği ile okuyucularının beğeni ile takip ettiği 
bir dergidir. 
MÜKAD aynı zamanda güçlü çalışma komiteleri de dikkat 
çekmektedir. Özellikle MÜKAD Enerji Komisyonu, geçti-
ğimiz dönem düzenlemiş olduğu webinarlar ile enerji sektö-
rünün çok değerli paydaşlarını konuşmacı olarak ağırlamış 
hem MÜKAD üyelerinin hem de diğer tüm katılımcılarının 
enerji sektörü ve enerji verimliliği konularında bilgi sahibi 
olmalarını sağlamıştır. Başkanlığını kurucu üyelerimizden 
yönetim kurulu üyemiz Şebnem Özkal’ın yaptığı Enerji ko-
misyonu son dönemde “Su Kaynakları ve Enerji Verimliliği 
Webinar Serisi” ile de bu konuda dikkat çekici konuşmacılarla 
çok faydalı etkinlikler düzenlemektedirler. 
Enerji komisyonumuz, enerji sektöründe çalışan kadın is-
tihdamı ile kadın yönetici sayısının artmasına yönelik olarak 
üyelerinin bu sektörü daha yakından tanıyıp girebilmesi için 
eğitim seminerleri almalarını sağlamak üzere de çalışmalar 
yapmaktadır. Bu anlamda GÜNDER’in bize sağlamış olduğu 
eğitim desteği bizleri gerçekten çok mutlu etmiştir. GÜN-
DER Yönetim Kurulunun değerli üyelerine bize ve sektöre 
sağlamış oldukları nu katkıdan dolayı teşekkürü borç biliriz. 
MÜKAD olarak kurmuş olduğumuz Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği TOCE komitesi de kadınların iş, sosyal, siyasi ve 
ekonomik hayata daha çok katılımı ile çalışmalar yapmakta 
ve düzenlemiş olduğu etkinliklerle bu konuda farkındalık 
yaratmaya çalışmaktadır.
MÜKAD’ın merkezi Ankara’dır. Şimdilik  İstanbul, İzmir 
ve Antalya’da temsilciliklerimiz bulunmaktadır. İl temsilci-
liklerimiz vasıtası ile de etkinlikler düzenlemekte, üye kazan-
ma ve tanıtım toplantıları organize etmekteyiz. Bu dönem 
amacımız il temsilcilikleri sayısının arttırılarak daha çok 
üyeye ulaşmaktır.
MÜKAD, yapmış olduğu işbirlikleri ile de dikkat çekmekte-
dir. Kanada merkezli Women in Renewable Energy WiRE 
derneği, Faydası Çok Vakfı gibi STK’lar ile Ostim Teknik 
Üniversitesi ile işbirliği protokolümüz bulunmaktadır. Bunun 
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carry out domestic and international projects designed to 
contribute both vocational and personal development of 
its existing members and lead the efforts to guide female 
students aiming to become an engineer in their career with 
a focus on equal opportunity. 

What do you think about the recent developments with 
female employment in Turkey? 
Women represent half of our population. From this point of 
view, women’s participation in employment is about 26%, 
which is not sufficient. Remove the women employed in the 
service sector, and you have even a smaller number of women 
employed in medium and higher ranking positions. Many 
women end up abandoning their career for such reasons as 
marriage, childbirth and family care over time. 
 The state should take measures for continuity and promotion 
of women’s employment, spouses should share the responsi-
bility for child and family care, both mother and father should 
be granted birth leaves, and companies employing women 
should be given incentives to foster women’s participation in 
the economy. The top benefit of women’s participation in the 
economy is the rise in the level of child wellness and education. 
Marriage compensation on termination, and long maternity 
leaves intended to support working women discourage em-
ployers from employing women. In addition to these permits, 
encouragement of the employer should be considered. 
I believe that positive developments in the economies of 

yanında Gazi Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Türk Hava 
Kurumu Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi de birlikte et-
kinlik yaptığımız veya konuşmacı olarak katılım sağladığımız 
üniversiteler olmuştur.
MÜKAD Sosyal ilişkiler komitemiz üyelerimizin bir araya  
gelebileceği farklı etkinlikler düzenlemiş ve bu etkinliklerde 
değerli konuşmacılarımız farklı başlıklar altında bizlere bil-
gilendirmeler yapmışlardı. Pandemi dönemine girilmesi ile 
birlikte MÜKAD olarak  üyelerimiz için öncelikle “Covid 19”  
bilgilendirme toplantısı düzenledik ardında düzenlediğimiz 
online etkinliklerle “Yeni Normalde Yaşam İş Dünyası”, “De-
ğişen Mühendislik profili”, “Üniversite Gençliğinin Duygusal 
Çıkmazlar”, “Görgü Görenek” gibi farklı başlıklar altında 
üyelerimizin sanal ortamda da olsa bir arada olabileceği 
etkinlik serilerine devam etmeyi planlıyoruz.
Yeni dönemde MÜKAD hem üye sayısını hem de burslu 
öğrenci sayısını arttırmayı hedeflemektedir bunun yanında 
mevcut üyelerinin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine 
katkı sağlayacak etkinliklerle, ulusal ve uluslararası projelere 
imza atarak mühendislik mesleğini seçen kız öğrencilere iş 
hayatında istihdam ve fırsat eşitliği konularında yol gösterici 
olmaya devam edecektir. 
Türkiye’deki kadın istihdamına yönelik gelişmeleri 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Ülke nüfusumuzun yarısı kadın yarısı da erkeklerden oluş-
maktadır. Bu açıdan baktığınızdan kadınların iş hayatına 
katılma oranı %26’lar civarında görünüyor ve bu yeterli bir 
rakam değil. Hizmet sektöründe çalışan kadınları çıkarttığınız 
zaman orta ve üst kademede görev alan kadınların sayısı çok 
daha fazla gerilere gitmektedir. Çalışan kadınlar zaman içinde 
evlilik, çocuk ve aile bakımı gibi pek çok nedenle iş hayatını 
sonlandırmak zorunda kalmaktadır. Kadın istihdamının 
sürekliliği ve teşviki için gereken tedbirlerin devlet eliyle 
alınması gerektiğini çocuk ve aile yükümlülüğünün eşler ara-
sında eşit paylaşımının sağlanması, doğum izinlerinin anne 
ve baba olarak verilmesi, kadın istihdamı yapan firmalara 
teşvik edici destekler verilmesi gibi çalışmalarla kadının eko-
nomiye daha çok katılımı sağlanmalıdır. Kadının ekonomiye 
katılmasının sağladığı faydaların en başında çocuk sağlığı ve 
eğitimi düzeylerinin artışı gelmektedir. 
Çalışan kadına destek amaçlı çıkarılan evlilik nedeni ile 
tazminat alarak işten ayrılma veya uzun doğum izinleri 
gibi destekler maalesef  işveren açısından kadın istihdamını 
olumsuz etkilemektedir. Bu izinlerin yanında işverenin de 
teşvik edilmesi gündeme alınmalıdır. 
Kadın istihdamı konusunda gelişme kaydeden ülkelerin 
ekonomilerindeki raporlanan pozitif  gelişmelerin takip edi-
lerek bu konuda yapılan çalışmalara hız kesmeden devam 
edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
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the nations that made progress in women’s employment 
should be monitored, and the efforts in this regard should 
be maintained at full speed. 

You are supporting EQUALBY 30, a campaign aimed to 
promote concrete steps to increase women’s participation 
in the clean energy industry and close the gap between the 
genders. What do you have to say about EQUALBY 30?
Equalby 30 is a campaign launched to ensure equal pay for 
equal work, equal representation in management, and pro-
mote equal opportunity for the women employed in the clean 
energy industry by 2030. MÜKAD is the first organization 
in Turkey to support this campaign. As an organization that 
aims to facilitate equal opportunity for women primarily in 
engineering, we take this campaign very seriously and plan 
our efforts in line with our responsibility as a participant of 
the campaign. The head of our energy commission, Şeb-
nem Özkal, mechanical engineer, executed the Equalby 30 
campaign. She had precious efforts for our participation in 
this campaign. As part of our participation, we would like to 
engage in joint efforts with GÜNDER for the training series 
we undertake in energy. We will be happy to see that the 
partnership between GÜNDER and MÜKAD continues. 

What do you think about employers’ attitude towards 
women and any changes in this attitude in the energy 
industry? 
Energy industry has relatively more educated employers 
and executives. Nevertheless, women may have problems 
with equal pay for equal work and equal opportunity in this 
industry. Studies about the women in the energy industry 
reveal that 91 percent of women in the energy industry 
are university graduates. Women employed in the fields of 
Customer Services, Human 
Resources, Legal Services, Energy Management, Tariffs, 
Legislation, Accounting, Project Installation and Investment 
Planning account for 61 percent of all women employees. 
While women employed in the customer services department 
account for as high as 22% of female employees, only 8% 
of them are able to become senior executives.  
At global scale, energy industry is an industry where women 
are represented the least with women accounting for 25% 
of all employees and 20% of all executives. According to the 
World Economic Forum Global Gender Gap Report 2017, en-
ergy industry has the widest gender gap with manufacturing 
and information technologies industries and unfortunately, 
no development other than minor but promising ones have 
taken place over years, unlike in other industries.
In recent years, some corporate firms make some efforts to 
reverse this perception with some improvements in raising the 

Kadınların temiz enerji sektörüne katılımını ar-
tırmak için somut adımlar atmalarını ve cinsi-
yetler arasındaki farkı kapatmalarını hedefleyen 
ve destek sunduğunuz EQUALBY 30 kampanyası 
hakkında neler söylemek istersiniz?
Equalby 30, Temiz enerji sektöründe çalışan kadınlara 2030 
yılını hedef  alan bir süre içinde eşit işe eşit ücret, eşit yöneti-
cilik imkanı ve fırsat eşitliği konularının gerçekleştirilmesini 
amaçlayan önemli bir kampanyadır. Bu kampanyayı Türki-
ye’den destekleyen ilk kurum MÜKAD olmuştur. Özellikle 
içinde bulunduğumuz mühendislik alanları başta olmak 
üzere, kadınlara fırsat eşitliği sağlanması için çalışmalar 
yapan bir dernek olarak bu kampanyayı çok önemsiyor ve 
kampanya katılımcısı olarak üzerimize düşen sorumluluğun 
bilinci ile de çalışma programımızı oluşturuyoruz. Equalby 
30 kampanya yürütücülüğünü yönetim kurulu üyemiz aynı 
zamanda enerji komisyon başkanımız makine mühendisi 
Şebnem Özkal üstlenmiştir. Bu kampanyaya katılımımız ko-
nusunda da çok değerli çalışmaları olmuştur. Bu kampanyaya 
katılımımızla birlikte üstlendiğimiz enerji konusundaki eğitim 
serileri içinde GÜNDER ile de ortak çalışmalar yapmayı arzu 
etmekteyiz. GÜNDER ile MÜKAD arasında başlayan güzel 
işbirliğinin artarak devamından büyük mutluluk duyacağız. 

Enerji sektörü açısından işverenlerin kadın çalışan-
larına yönelik anlayışlarını ve varsa değişimi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Enerji sektörü diğer sektörlere göre daha eğitimli işveren 
ve yöneticilerin olduğu bir sektördür ancak buna rağmen 
bu sektörde bile kadınlar,  eşit işe eşit ücret ve fırsat eşitliği 
konusunda sorunlar yaşamaktadır. Enerji sektöründe çalışan 
kadınlar üzerinde yapılan araştırmalara bakıldığında bu sek-
törde çalışan kadınların %91’nin üniversite mezunu olduğu 
görülmektedir. Kadın çalışanların% 61 Müşteri Hizmetleri, 
İnsan Kaynakları, Hukuk 
Hizmetleri, Enerji Yönetimi, Tarifeler ve Mevzuat, Mu-
hasebe, Proje Tesis ve Yatırım Planlama alanlarında çalış-
maktadır. %22 gibi yüksek bir oranla da müşteri hizmetleri 
bölümünde çalışan bu kadınlarda sadece % 8’i üst yönetici 
pozisyonunda görev alabilmektedir.  
Dünyaya baktığımızda ise enerji sektöründe kadın çalışan 
oranı %25 ve yönetici kadın oranı %20 ile sektör olarak 
kadın temsilinin en gerilerde olduğu sektörlerden bir olduğu 
görülmektedir. Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet 
Uçurumu (WEF, The Global Gender Gap Report 2017) 
raporuna göre enerji sektörü üretim ve bilgi teknolojileri 
sektörleri ile birlikte kadın istihdamı konusunda uçurumun 
en büyük olduğu sektörler arasında görünmekte ve maalesef  
enerji sektöründe diğer sektörlerin aksine bu konuda yıllar 
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number of female executives as well as female employment. 
We are happy about these and we hope that there will be 
more of such developments in the future. If you monitor the 
efficiency and profitability improvements of the organizations 
aiming for equal opportunity for female employees and exec-
utives, you can see the positive progress for yourself because 
women make great contributions to organizations if they are 
well motivated with loyalty, diligence and a multi-disciplinary 
approach. 
There are many studies indicating that there is a direct propor-
tion between the leader and employee profiles and profitabil-
ity. For instance, Fortune500 companies with a high rate of 
female employees and executives make 34% more revenue. 

Have you ever had any disadvantage of being a woman 
in your career?
As a mechanical engineer, I am used to being a part of a 
male-dominant industry since my university years. I have not 
had any major disadvantage during my years as an employee 
in the private sector or with my way of doing business when 
I started my own company. Personally, I believe that you are 
treated according to the identity you put forward. For this 
reason, I have always highlighted my businessperson aspect 
in business. Even when a person feels insecure for working 
with a woman at first, you can completely reverse this by 
showing your knowledge, experience and approach. I have 
experienced this many times in my personal life. Moreover, 
when I first started my own business, a customer told me that 
he found women more trustworthy than men and awarded 
the contract to my company as the only business run by a 
woman, saying that I would not attempt to deceive him at all. 
As I have just mentioned, I have never had a disadvantage 
of being a woman in my career as far as doing my job is 
concerned but I have had some problems with equal pay for 
equal work and equal opportunity. I believe that none of my 
female colleagues is able to avoid such problems as a slowed 
down career progress or failure to earn their deserved pro-
motions after childbirth on the assumption that they would 
lose their efficiency. Therefore, we have to do our best to 
ensure that the next generation will not encounter the same 
problems as we do. 

What are some of the future projects of MÜKAD?
Our general assembly convened and the new management 
has taken over the duty but as the founding members, we were 
already members of the former management team. MÜKAD’s 
efforts that started during the term of Esma Sarıaslan are 
very important, and we will continue with these efforts at 
full speed. We will add new members to our committees, 
reinforcing them further after a successful year. MÜKAD’s 

içerisinde de ufak tefek umut veren gelişmelerin dışında 
büyük bir iyileşme görünmemektedir.
Son yıllarda farkındalığı ve bilinç düzeyi yüksek kurumsal bazı 
firmalarda, bu algının yıkılması adına çalışmalar yapılmakta, 
kadın istihdamının yan ısıra kadın yöneticilerin sayısının 
arttırılmasına yönelik değişimler yapılmaktadır. Bunları 
mutlulukla izlediğimiz gelişmelerdir ve sayılarının artması da 
en büyük arzumuzdur. Kadın çalışan ve yöneticilerine fırsat 
eşitliği sağlayan kurumların verimlilik ve karlılık artışlarını 
takip ettiğinizde pozitif  ilerlemeyi görmek mümkündür. 
Çünkü kadınlar bulundukları kuruma sadakatlari yüksek, 
çalışkan ve multi disipliner çalışma şekli ile motive edildiğinde 
gerçekten kurumuna büyük katkılar sağlamaktadır. 
Bir çok araştırma şunu gösteriyor ki lider ekibi ve çalışan 
profili ile karlılık arasında doğru bir orantı mevcuttur. Örne-
ğin Fortune500 listesinde bünyesinde yüksek oranda kadın 
çalışan ve yönetici bulunan şirketler %34 oranında daha 
fazla toplam gelir elde etmiş durumdadır. 

Çalışma hayatınız boyunca kadın olmanın dezavan-
tajını yaşadınız mı?
Makine Mühendisi olduğum için üniversite yıllarımdan beri 
erkek egemen bir sektörün içinde olmaya alışkınım. Gerek 
özel sektör tecrübelerimde gerekse kendi şirketimi kurduğum 
zaman kadın olmakla ilgili iş yapış anlamında büyük bir 
dezavantaj yaşamadım. Kişisel olarak inandığım şey, sizin 
hangi kimliğinizi ön plana çıkarırsanız o kimliğiniz ile karşı-
lanırsınız. Bu nedenle iş hayatımda altını çizdiğim şey daima 
bir iş insanı yaklaşımı olmuştur. Karşınızdaki kişi ilk intiba 
olarak karşısında bir kadın görmekle ilgili bir güvensizlik 
yaşasa dahi siz bilginizi, tecrübenizi ve yaklaşımınızı ortaya 
koyduğunuz zaman bunu tamamen tersine çevirebiliyorsu-
nuz. Kişisel hayatımda bunu çok tecrübe ettim. Hatta kendi 
işimi kurduğum ilk yıllarda bir işverenim bana, kadınların 
erkeklerden daha güvenilir olduğuna inandığını söyledi ve 
siz beni kandırmaya çalışmazsınız o nedenle güven duyarak 
işimi size vereceğim diyerek, tek kadın firma sahibi olarak 
tüm rakiplerin arasında bana iş verdi. 
Yukarıda anlattığım gibi iş yapış anlamında kadın olmanın 
dezavantajını yaşamadım ancak ben de her kadın gibi ça-
lıştığım yerlerde eşit işe eşit ücret veya fırsat eşitliği konu-
larında sorun yaşadım. Kadının evlenmesi ve çocuk sahibi 
olması ile artık işlerini eskisi gibi yapamayacak olduğunun 
düşünülerek kariyer ilerlemesinin durması ve hakkedilmiş 
yöneticiliklerin verilmemesi vb. gibi sorunları yaşamayan 
bir kadın meslektaşım olduğunu sanmıyorum maalesef. Bu 
nedenle bizim de amacımız yaşadığımız tüm sorunların yeni 
neslin yaşamaması için elimizden geleni yapmaktır. 
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seminar series on energy will continue. We will 
hold a webinar titled “A Legal and Technical Out-
look of Energy Performance Contracts” next week. 
We will make a program and start working under 
the Equal by 30 campaign. 
 We will also schedule our events with WiRE, the 
Faydasıçok Foundation and universities with 
which we have a cooperation protocol in place. 
Moreover, we aim to design projects for EU proj-
ect calls. 

What do you think the world needs the most 
for the future?
As the countries in a world getting smaller and 
more connected by the day, we should come to-
gether and cooperate for nature, environment, 
clean energy and a bright future. This is what the 
future of the world and mankind need. And this 
requires peace and science. I mean, everything is 
interconnected. It should be our primary duty to 
protect the nature and water. The pandemic has 
shown us the importance of health once more. A 
healthy life depends on a clean world and correct 
use of our resources. It is an undeniable fact that 
solar power as the cleanest and greenest energy 
source without any greenhouse gas emission or 
waste will have a very important place in the 
future. 

What are your final words?
As female engineers and architects, we want to 
empower women in every walk of life and make 
every effort for this purpose. Strong women make 
a strong society and a strong country, and raise 
healthy and conscious generations. 
In short, any support for women is important 
and precious. For this reason, GÜNDER’s training 
support for MÜKAD members is truly important. I 
would like to thank the Chairman and all members 
of GÜNDER Board of Directors once more.
I believe that NGOs operating on a voluntary 
basis will make great contributions to the de-
velopment of Turkey. MÜKAD supports common 
projects and cooperations of NGOs. We hope that 
our cooperation with GÜNDER will continue at an 
increasing rate.  
Thank you for giving MÜKAD a place in the 
GÜNDER Magazine, and wish you success with 
your future work.
Best regards,

MÜKAD’ın yakın zamanda hayata geçireceği çalışmalar hak-
kında bilgi alabilir miyiz?
Genel kurulumuzu yaptık ve yeni yönetim olarak bayrağı devraldık ama 
biz kurucu üyeler olarak zaten eski yönetimin de içinde bulunmakta idik. 
Esma Sarıaslan başkanlığı döneminde başlayan MÜKAD çalışmaları çok 
değerli ve bu çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Geçen dönem 
çok başarılı çalışmalar yapan komitelerimize yeni üyelerimizi de davet 
ederek güçlendireceğiz. MÜKAD olarak enerji konusundaki seminer 
serimiz devam edecek, önümüzdeki hafta “Enerji Performans Sözleşme-
lerine Hukuki ve Teknik Bakış” başlıklı bir webinarımız olacak. Equal by 
30 kampanyası kapsamında iş programımızı oluşturup, çalışmalarımıza 
başlayacağız. İşbirliği protokolü oluşturduğumuz WiRE , Faydası Çok 
vakfı ve üniversiteler ile yapacağımız etkinliklerin takvimlerini oluş-
turmaya başlayacağız. Bu arada AB projelerini takip ederek projeler 
geliştirmeyi hedeflemekteyiz. 

Sizce dünyanın geleceği için en çok “neye” ihtiyaç var?
Dünyanın geleceği ve insanoğlunun varlığının devamı için doğa ve 
enerji kaynaklarının korunması, bunun için de artık küçülen ve her an 
birbirimizde haberdar olduğumuz tüm dünya ülkeleri olarak bir araya 
gelmek ve doğa, çevre, temiz enerji ve aydınlık bir gelecek için birlikte 
çalışmak en çok ihtiyaç duyduğumuz şey. Bunun için de önce barışa sonra 
da bilime ihtiyacımız var. Yani aslında her şey birbirine bağlı  Doğayı ve 
suyu korumak başlıca görevimiz olmalı, pandemi ile yaşamak zorunda 
olduğumuz bugünlerde sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha 
anladık. Sağlıklı bir yaşamın temeli temiz bir dünya ve korunan tabiat 
kaynakları ile sahip olunan kaynakların doğru kullanılmasıdır. Sahip 
olduğumuz en temiz  enerji kaynağı da sera gazı salınımı yapmayan, atık 
oluşturmayan, çevre dostu olan  güneş enerjisinin geleceğin dünyasında 
çok daha önemli bir yer tutacağı ve tutması gereği de bir gerçektir. 

Son olarak eklemek istedikleriniz…
Biz mühendis ve mimar kadınlar olarak kendi sektörümüz başta olmak 
üzere kadının hayatın her alanında güçlenmesini arzu ediyoruz ve bu-
nun gerçekleşmesine katkı koymaya çalışıyoruz. Güçlü Kadın demek, 
güçlü bir toplum ve güçlü bir ülke demektir, sağlıklı ve bilinçli yetişen 
nesiller demektir. 
Kısacası kadına verilen her türlü destek çok önemli ve değerlidir. Bu 
nedenle MÜKAD üyelerine GÜNDER olarak vermiş olduğunuz eğitim 
desteği de gerçekten çok önemli ve değerlidir. Bu nedenle ben, GÜN-
DER Yönetim kurulu başkanına ve tüm yönetim kurulu üyelerine bir 
kere daha teşekkür etmek istiyorum.
Gönüllülük esası ile çalışan STK’ların bu ülkenin gelişimine çok önemli 
katkılar sağlayacağını bu nedenle de çok önemli oldukların düşünüyorum. 
STK’ların bir araya gelerek ortak projeler yapmasını ve işbirliklerini 
MÜKAD olarak çok önemsiyoruz. GÜNDER ile işbirliğimizin artarak 
devam etmesi en büyük arzumuz.  
GÜNDERGİ’de bana ve MÜKAD’a yer verdiğiniz için çok teşekkür 
ediyor ve başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.
Saygılarımla
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The pandemic threatens to scale back years of progress on 
reducing poverty and inequality and to further damage social 
cohesion and global cooperation that had already weak-
ened before the outbreak. According to the 2021 Global 
Risks Report published by WEF with the support of Marsh 
& McLennan, the immediate human and economic cost of 
COVID-19 is severe.
The 2021 issue of the 16th Global Risks Report prepared 
by the World Economic Forum (WEF) refers back to a year 
devastated by economic decline in the shadow of a global 
epidemic, political turmoil and the ever worsening climate 
crisis. According to the 2021 Global Risks Report published by 
WEF with the support of Marsh & McLennan, environmental 
concerns take the lead among the risks identified by business-
es surveyed in the report. Four of the five environmental risks 
are in the top 20 global rankings for the first time in report 
history. This is concentrated in regions that have recently 
sustained significant disaster damage, particularly in Australia 
(wildfire) and Indonesia (flood). Extreme weather events and 
man-made environmental disasters are among the main 
concerns of managers in the East Asia and Pacific region.
Not surprisingly, as the report explores how countries and 
businesses might act against these risks, one of the big chang-
es in terms of risks this year has been brought about by the 
coronavirus (COVID-19) outbreak. The risk posed by infectious 

Pandemi, tüm dünyayı küresel yoksulluğu ve eşitsizliği azalt-
ma konusunda yıllardır kaydedilen ilerlemeyi küçültmekle 
ve virüsün patlamasından önce zaten zayıflayan sosyal uyu-
ma ve küresel işbirliğine daha fazla zarar vermekle tehdit 
ediyor. WEF tarafından Marsh & McLennan’ın desteğiyle 
yayınlanan 2021 Küresel Riskler Raporu’na göre, tüm dün-
yanın sağlığını etkileyen COVID-19’un insani ve ekonomik 
maliyetleri de çok ağır.
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından hazırlanan 16. 
Küresel Riskler Raporu’nun 2021 sayısı, küresel bir salgının 
gölgesinde ekonomik gerileme, siyasi kargaşa ve giderek kötü-
leşen iklim krizinin harap ettiği bir yıla dönüp bakıyor. WEF 
tarafından Marsh & McLennan’ın desteğiyle yayınlanan 
2021 Küresel Riskler Raporu’nda ankete katılan işletmeler 
tarafından belirlenen riskler arasında çevresel endişeler başı 
çekiyor. Beş çevresel riskin dördü rapor tarihinde ilk kez ilk 
20 küresel sıralamada yer alıyor. Bu eğilim, özellikle Avust-
ralya (orman yangını) ve Endonezya (sel) olmak üzere, son 
zamanlarda önemli afet hasarlarıyla karşılaşan bölgelerde 
yoğunlaşıyor. Aşırı hava olayları ve insan kaynaklı çevre 
felaketleri, Doğu Asya ve Pasifik bölgesindeki yöneticilerin 
başlıca endişeleri arasında yer alıyor.
Rapor, ülkelerin ve işletmelerin bu riskler karşısında nasıl 
hareket edebileceklerini araştırırken şaşırtıcı olmayan bir 
şekilde, bu yıl riskler açısından büyük değişikliklerden biri, 
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diseases is now number one while ranking 10th in 2020!
According to the report, new barriers to individual and col-
lective advancement will likely result from the pandemic as 
the world faces the sudden disruption of social interactions, 
a widening digital divide, abrupt shifts in markets and con-
sumer behavior, loss of education and jobs, and challenges 
to democracy and international relations. These challenges 
clearly show why the effects of infectious diseases are at 
the highest risk level. 
COVID-19 not only leads to loss of lives, it is also rapidly 
increasing income inequalities around the world while de-
laying economic development in the poorest regions of the 
world. At the same time, fighting the pandemic creates many 
new health concerns, including the interruption of measles 
vaccination programs as it diverts global resources from other 
critical health problems.

Climate Concerns and Energy Transformation
Despite the inevitable consequences of COVID-19, climate-re-
lated issues make up the major part of this year’s list of risks, 
which the report describes as an “existential threat to hu-
manity”. It is pointed out that despite the decrease in carbon 
emissions caused by lockdowns and disruptions in interna-
tional trade and transportation, emissions will increase as 
economies begin to recover.

koronavirüs (COVID-19 ) salgını tarafından ortaya çıktı. 
Bulaşıcı hastalıkların oluşturduğu risk 2020’de 10. sırada 
yer alırken artık bir numarada!
Rapora göre, bireysel ve toplu ilerlemenin önündeki yeni 
engeller büyük olasılıkla salgından kaynaklanacak çünkü 
sosyal etkileşimlerin aniden bozulması, genişleyen dijital 
uçurum, pazarlarda ve tüketici davranışlarındaki ani de-
ğişimler, eğitim, iş kaybı, demokrasi ve uluslararası ilişkiler 
zorluklar ile karşı karşıya kalacak. Bu zorluklar, bulaşıcı 
hastalıkların etkilerinin neden en yüksek riskte yer aldığını 
net bir şekilde gösteriyor. 
COVID-19 yalnızca can kaybına yol açmakla kalmıyor aynı 
zamanda dünyanın en yoksul bölgelerinde ekonomik kalkın-
mayı geciktirirken dünya genelinde de gelir eşitsizliklerini 
hızla artırıyor. Aynı zamanda, pandemiyle mücadele, küresel 
kaynakları diğer kritik sağlık sorunlarından uzaklaştırdığı 
için kızamık aşılama programlarının kesintiye uğraması da 
dahil olmak üzere, pek çok yeni sağlık endişesi yaratıyor.

İklim Endişeleri ve Enerji Dönüşümü
COVID-19’un kaçınılmaz sonuçlarına rağmen, raporun 
“insanlığa yönelik varoluşsal bir tehdit” olarak tanımladığı 
bu yılki risk listesinin büyük kısmını iklimle ilgili konular 
oluşturuyor. Uluslararası ticaret ve ulaşımdaki kilitlenmeler ve 
aksamaların neden olduğu karbon emisyonlarındaki düşüşe 

2021’de En Büyük Küresel Tehditler

Olasılığa göre En Büyük Riskler Etki açısından En Büyük Riskler

Aşırı hava olayları
İklim eylemi başarısızlığı
İnsan kaynaklı çevre sorunları
Bulaşıcı hastalıklar
Biyoçeşitlilik kaybı
Dijital güç konsantrasyonu
Dijital eşitsizlik
Devletlerarası ilişkilerin zedenlenmesi
Siber güvenlik hatası
Geçim krizleri

Bulaşıcı hastalıklar
İklim eylemi başarısızlığı
Kitle imha silahları
Biyoçeşitlilik kaybı
Doğal kaynak krizleri
İnsan kaynaklı çevre sorunları
Geçim krizleri
Aşırı hava olayları
Borç krizleri
Bilişim altyapısının bozulması

Top Global Threats in 2021

Top Risks by Likelyhood Top Risks by Impact

Extreme weather
Climate action failure
Human environmental damage
Infectious diseases
Biodiversity loss
Digital power concentration
Digital inequality
Interstate relations fracture
Cybersecurity failure
Livelihood crises

Infectious diseases
Climate action failure
Weapons of mass destruction
Biodiversity loss
Natural resource crises
Human environmental damage
Livelihood crises
Extreme weather
Debt crises
IT infrastructure breakdown
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Global CO2 emissions fell by 9% in the first half of 2020, 
when COVID-19 forced most economies to shut down for 
weeks. A similar decrease is required every year for the next 
decade to maintain progress towards limiting global warm-
ing to 1.5°C and avoid the worst effects of climate change. 
However, as it can be seen in the figure labeled “Global Emis-
sions and Warming Goals”, emissions bounced back after the 
2008–2009 Financial Crisis.
It is emphasized in the report that collective efforts are needed 
to prevent a repeat as economies emerge from the pandemic. 
It is expressed that growth and emissions must be decoupled 
and transition risks managed in an urgent evolution to a 
low-carbon economy. It is highlighted that at present, only 
four of the world’s largest economies have assembled recov-
ery packages that will produce a net environmental benefit. 
Also the need to support the transition to renewable energy 
investments in particular is emphasized in the report.
The 2021 risk report is based on data and insights from a 
large number of participants through the World Economic 
Forum’s Global Risks Perception Survey (GRPS). The survey 
was completed by over 650 members of the World Economic 
Forum’s diverse leadership communities. “Digital inequality”, 
“youth disillusionment” and “social cohesion erosion”—newly 
included in the Global Risks Perception Survey (GRPS)— were 
all identified by respondents as critical short-term threats.
The Global Shapers Community is the World Economic Fo-
rum’s network of young people driving dialogue, action and 

rağmen, ekonomiler toparlanmaya başladıkça emisyonların 
artacağı belirtiliyor.
COVID-19’un çoğu ekonomiyi haftalarca kapanmaya zor-
ladığı 2020’nin ilk yarısında küresel CO2 emisyonları yüzde 
9 düştü. Küresel ısınmanın 1,5 ° C ile sınırlandırılmasına 
yönelik ilerlemeyi sürdürmek ve iklim değişikliğinin en kötü 
etkilerinden kaçınmak için önümüzdeki on yıl boyunca her 
yıl benzer bir düşüş gerekiyor. Ancak, “Küresel Emisyon-
lar ve Isınma Hedefleri” adlı grafikte de görüldüğü üzere, 
emisyonlar 2008–2009 Mali Krizinden sonra geri döndü.
Rapor, pandemiden düze çıktıkça tüm ekonomilerin aynı 
tekrarı önlemek için ortak bir çabaya ihtiyaç duyacağını 
vurguluyor. Ekonomik büyüme ve emisyonların ayrıştırıla-
rak geçiş risklerinin yönetilerek düşük karbon ekonomisine 
geçişin hızlandırılmasının önemli olduğu belirtiliyor. Dün-
yanın en büyük ekonomilerinden yalnızca dördünün net bir 
çevresel fayda sağlayacak kurtarma paketleri oluşturduğunu 
belirten rapor, özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarına 
geçisin desteklenmesi gerektiğinin altını çiziyor.
2021 risk raporu, Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel 
Risk Algılama Anketi (GRPS) aracılığıyla çok sayıda katı-
lımcıdan alınan verilere ve öngörülere dayanıyor. Anket, 
Forum’un çeşitli liderlik topluluklarının 650’den fazla üyesi 
tarafından tamamlandı. Küresel Risk Algılama Anketi’ne 
(GRPS) yeni eklenen “dijital eşitsizlik-digital inequality”, 
“genç hayal kırıklığı-youth disillusionment” ve “sosyal uyum 
erozyonu-social cohesion erosion”, yanıt verenler tarafından 
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change. Global Shapers also rate climate-related risks 
as the most likely and most impactful long-term risks. 
Also, they warn about the dangers of “youth disillu-
sionment” across the world: “We see personal risks as 
immediate threats, macro risks in the medium term and 
fundamental geopolitical risks in the long term.”
According to Global Shapers, possible short-term threats 
in the next 2 years include infectious diseases, livelihood 
crises, digital inequality and youth disillusionment. 
Medium-term risks in the next 3-5 years include asset 
bubble bursts, IT infrastructure breakdown, price insta-
bility and debt crises. Long term risks include weapons 
of mass destruction, state collapse, biodiversity loss, 
and adverse tech advances.

Combating risks
Alongside the listed risks, the report also reflects re-
sponses to COVID-19 to draw lessons that could 
strengthen the overall global resilience. These include 
formulating analytical frameworks, exploring new forms 
of public-private partnership, and building trust through 
open and consistent communication. Additionally, rec-
ommendations are provided to help countries and busi-
nesses take action rather than react to risks.
The “Davos Agenda 2021”, in which WEF executives 
brought together the world’s influential political and 
business leaders in a virtual environment as an al-
ternative to the Davos Summit, took place between 
25-29 January 2021, and the principles, policies and 
partnerships needed to do this were discussed by global 
leaders. It was reported that the annual regular meeting 
of WEF, which has been held in January every year since 
1971 in Davos, Switzerland, will be held in Singapore 
on 13-16 May 2021 if the COVID-19 outbreak does 
not pose an obstacle.

“Health, education, employment and social 
security regulations are essential”
The COVID-19 global health crisis has had an unprec-
edented impact on society around the world. Climate 
change impacts are likely to play out disproportionately 
across countries, exacerbated by long-existing inequal-
ities. Global Risks 2021 report indicates that to redress 
these disparities a shift towards greener production and 
consumption cannot be delayed until economies are 
revived. Governments need to catalyze a transformation 
in coordination to bridge gaps in health, education, em-
ployment prospects and social safety nets. According to 
the report, a fractured future can be avoided by bridging 
these gaps and enabling opportunities for everyone.

kritik kısa vadeli tehditler olarak tanımlandı.
Bu topluluklardan biri, Forum’un diyalog, eylem ve değişimi 
yönlendiren gençlerden oluşan ağı olan Global Shapers. Onlar 
için, iklimle ilgili riskler “en olası ve en etkili uzun vadeli riskler” 
olarak görülüyor. Aynı zamanda, dünya çapında “genç hayal 
kırıklığı”nın tehlikeleri hakkında bir uyarıda bulunuyorlar: 
“Kişisel riskleri acil tehditler, orta vadede makro riskler ve uzun 
vadede temel jeopolitik riskler olarak görüyoruz”.
Global Shapers’a göre, önümüzdeki 2 yıl içinde muhtemel 
olan kısa vadeli tehditler arasında bulaşıcı hastalıklar, geçim 
krizleri, dijital eşitsizlik ve gençlerin hayal kırıklığı bulunuyor. 
Önümüzdeki 3-5 yıl içindeki orta vadeli risklerde ise varlık 
balonu patlamaları, bilişim altyapısının bozulması, fiyat is-
tikrarsızlıkları ve borç krizleri gösteriliyor. Uzun vadede ise 
topluluk kitle imha silahları, devlet çöküşü, biyolojik çeşitlilik 
kaybı ve olumsuz teknolojik ilerlemeler hakkındaki endişeler-
den söz ediliyor.

Risklerle mücadele
Rapor, listelenen risklerin yanı sıra, küresel direnci artırabi-
lecek dersler çıkarmak için COVID-19’a verilen yanıtları da 
yansıtıyor. Bunlar, analitik çerçevelerin formüle edilmesini, yeni 
ortaklık biçimleri yaratmayı ve açık ve tutarlı iletişim yoluyla 
güven inşa etmeyi içeriyor. Ayrıca, ülkelerin ve işletmelerin 
riskler karşısında tepki vermek yerine harekete geçmesine 
yardımcı olacak tavsiyeler veriliyor.
WEF yöneticilerinin Davos Zirvesi’ne alternatif  olarak sanal 
ortamda dünyanın etkili siyasi ve iş dünyası liderlerini bir 
araya getirdiği “2021 Davos Gündemi” 25-29 Ocak 2021 
tarihleri arasında gerçekleşti ve bunu yapmak için gereken 
ilkeler, politikalar ve ortaklıklar küresel liderler tarafından 
tartışıldı. İsviçre’nin Davos kasabasında, 1971’den bu yana her 
yıl ocak ayında düzenlenen WEF’in yıllık olağan toplantısının 
ise Kovid-19 salgınının engel çıkarmaması durumunda 13-16 
Mayıs 2021’de Singapur’da gerçekleştirileceği bildirilmişti.

“Sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal güvenlik 
düzenlemeleri şart”
COVID-19 küresel sağlık krizi, dünya genelinde toplum üze-
rinde benzeri görülmemiş bir etkiye sahip oldu. Pandemi ile 
birlikte uzun süredir var olan eşitsizlikler daha da kötüleşirken 
iklim değişikliğinin etkileri de artacak gibi görünüyor. Küresel 
Riskler 2021 raporu, bu eşitsizlikleri gidermek için daha yeşil 
üretim ve tüketime geçiş önlemlerinin ekonomiler canlanana 
kadar ertelenemeyeceğini belirtiyor. Hükümetlerin koordinas-
yon içinde sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal güvenlik ağlarındaki 
boşlukları doldurmak için önlemler alarak dönüşümü yönet-
meleri öneriliyor. Rapora göre, parçalanmış bir gelecek, bu 
boşlukları doldurarak ve herkes için fırsat yaratarak önlenebilir.
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Türkiye’nin en büyük enerji kurumlarından GÜNDER 

ve enerji sektörünün en büyük fuarı EIF arasında 
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