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Life Will 
Grow With 

The Sun!

w w w. g u n d e r. o r g . t r



Değerli Okurlarımız,

Türkiye’nin güneş enerjisi alanındaki en köklü ve 
tek uluslararası sektör birliği olan GÜNDER’in 
hazırladığı GÜNDERGİ’nin 21. ve 2021 yılın 
üçüncü sayısından herkese merhaba. 

Salgın ile mücadelemiz devam ederken ülkemiz-
den ve dünyanın dört bir yanından gelen orman 
yangınları, aşırı sıcaklar ve ani sağanakların yol 
açtığı sel haberleri ile zor zamanlar yaşıyoruz. 
Yangından ve selden etkilenen tüm vatandaşları-
mıza, canlılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, 
hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı 
diliyorum. Yangınları söndürmek, sel felaketin-
de destek sunmak için gece gündüz demeden 
mücadele eden tüm ekiplere ve vatandaşlara 
minnetlerimizi sunuyoruz. 

Ulusal ve uluslararası enerji politikalarında ben-
zeri görülmemiş bir değişimin eşiğinde olduğu-
muz ortada. Yaşanabilir bir dünyayı paylaşmak ve 
yenilenebilir enerji yatırımlarının akılcıl, çevreci 
ve en ekonomik şekilde hayatımıza girmesi 
için çok daha fazla çabaya ve birlik bera-
berliğe ihtiyacımız var. Yeni sayımızda; 
sıfır karbon hedeflerinin geleceğine, IPCC 
raporunun iklim değişikliği konusundaki 
son ikazlarına, Türkiye güneş enerjisi 
sektörünün enerjide dışa bağımlılığı nasıl 
çözeceğinden, iklim krizi ile tetiklene-
cek güneş enerjisi yatırımlarına 
kadar daha pek çok konuda 
kıymetli uzman görüşlerine, 
raporlara, ve röportajlara 
yer verdiğimiz dopdolu bir 
içerik sizi bekliyor.

Bu zor zamanlarda, GÜN-
DERGİ’nin yeni sayısını 
keyifle okumanızı dileriz. 
Herkese Sağlıklı ve Güneşli 
Günler Dileriz.

Yaşam, Güneş ile Yeşerecek!

Dear readers,

Hello everyone from the 21st and third issue of 
2021 GÜNDERGİ, prepared by GÜNDER, Tur-
key’s deep-rooted and only international sector 
association in the field of solar energy.

While our fight against the epidemic continues, 
we are experiencing difficult times with the news 
of wildfires, extreme heat and floods caused by 
sudden rains from our country and all over the 
world. I convey my best wishes to all our citizens 
and living-beings affected by the fire and flood, 
and express my condolences to the relatives of 
those who lost their lives. We would like to ex-
press our gratitude to all the teams and citizens 
who fought day and night to put out the wildfires 
and provide support in the flood disaster.

It is obvious that we are on the verge of an un-
precedented change in national and internation-
al energy policies. We need much more effort 
and unity in order to share a livable world and 
to bring renewable energy investments into our 

lives in a rational, environmentally friendly 
and most economical way. In our new issue; 
a heaping content is waiting for you in which 
we include valuable expert opinions, reports 
and interviews on many topics from the future 
of zero carbon targets, the latest warnings 

of the IPCC report on climate change, 
how the Turkish solar energy sector 

will solve foreign dependency in 
energy, and solar energy invest-

ments that will be triggered by 
the climate crisis.

In these difficult times, we 
hope you enjoy reading 
the new issue of GÜN-
DERGİ. We wish everyone 

a healthy and sunny day.

Life Will Grow With The Sun!

Kutay Kaleli
Günder Başkanı
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 Kaliforniya Çölü’ndeki 
Güneş Enerjisi Projesi 
Onaylandı
ABD’de 90.000 eve elektrik sağlaması planlanan 
Kaliforniya çölünde kurulacak devasa güneş enerjisi 
projesi için onay çıktı.
Biden yönetimindeki ABD İçişleri Bakanlığı, Arazi 
Yönetimi Bürosu-BLM’ye ait olan Kaliforniya’daki kamu 
arazilerinde yeni bir güneş enerjisi projesine onay 
verildiğini açıkladı. Yaklaşık 550 milyon dolarlık yatırım 
ile kurulacak olan Crimson Solar Projesi, 87.500 evin 
elektrik tüketimini karşılayacak potansiyele sahip 
olacak. Kaliforniya Riverside County’de Blythe’nin 
yaklaşık 13 mil batısında, BLM tarafından yönetilen 
yaklaşık 2.000 dönümlük araziye kurulacak tesis, 
Recurrent Energy’nin yüzde yüz iştiraki olan Sonoran 
West Solar Holdings’a ait olacak.
350 MW kapasiteli Crimson Solar Projesi ile Sonoran 
West’e 350 MW’lık bir enerji depolama sistemi ve 
Güney Kaliforniya Edison Colorado Nehri Trafo Merkezi 
aracılığıyla güç üretmek ve iletmek için gerekli 
olan yardımcı destek tesisleri inşa etme yetkisi de 
verilecek. Bölgedeki bu önemli yatırımın 30 yıllık ömrü 
boyunca, tahmini 650 geçici inşaat işine, 10 kalıcı işe, 
işletme ve bakımda ise 40 geçici işe imkan sağlaması 
hedefleniyor.

Solar Project Approved 
in California Desert
Approval has been granted for a massive solar project 
to be built in the California desert, which is planned to 
power 90,000 homes in the US.
The U.S. Department of the Interior under Biden has 
announced that it has approved a new solar project on 
California public lands owned by the Bureau of Land 
Management-BLM. The Crimson Solar Project, which 
will be established with an investment of approximately 
550 million dollars, will have the potential to meet the 
electricity consumption of 87,500 homes. The facility, 
which will be located on approximately 2,000 acres 
managed by BLM, approximately 13 miles west of Blythe 
in Riverside County, California, will be owned by Sonoran 
West Solar Holdings, a wholly owned subsidiary of 
Recurrent Energy.
With the 350 MW Crimson Solar Project, Sonoran 
West will also be authorized to build a 350 MW energy 
storage system and ancillary support facilities needed 
to generate and transmit power through the Southern 
California Edison Colorado River Substation. Over its 
30-year lifespan, this significant investment in the region 
is expected to enable an estimated 650 temporary 
construction jobs, 10 permanent jobs, and 40 temporary 
jobs in operation and maintenance.
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İstanbul, EBRD’nin 
yeşil şehirler 
sürdürülebilirlik 
programına katıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) yeşil şehirler 
sürdürülebilirlik programına katıldı.
EBRD Başkanı Odile Renaud – Basso ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
anlaşma imzaladı. Renaud – Basso, “EBRD’nin yeşil 
şehirler programı hepimize yaşadığımız şehirleri 
nasıl yeniden hayal edebileceğimiz, yeniden daha iyi 
ve daha sürdürülebilir şekilde inşa edebileceğimiz 
konusunda liderlik eden bir vizyon sunuyor. İstanbul’da 
iki metro hattını finanse ediyoruz. Toplu taşımanın 
ve şehirdeki diğer alanların geliştirilmesi için daha 
fazlasını finanse etmeye hazırız” dedi.
Ekrem İmamoğlu ise, şunları söyledi:
“Biz göreve başlamadan önce İstanbul’a en 
önemli vaadimiz yeşil İstanbul’du. Sadece iki yıl 
içinde İstanbul’a aktif yeşil alan katkımız 4 milyon 
metrekareyi aştı. İklim değişikliğinden, atık yönetimine, 
yenilenebilir enerjiden, hava kirliliğini azaltmaya ve 
yer altı toplu ulaşımını geliştirmeye kadar birçok 
noktada iş birliği içinde olmayı, başarılı sonuçlar 
almayı diliyorum.”
EBRD’nin ilk etapta İstanbul’da 14 kilometrelik yeni bir 
metro hattının finansmanını yapacağı, ilaveten yeşil 
altyapı önceliklerini belirleyerek buna uygun şekilde 
projeleri destekleyeceği kaydedildi.

Istanbul joins EBRD’s 
Green Cities urban 
sustainability program
Istanbul Metropolitan Municipality joins the green 
cities urban sustainability program of the European 
Bank for Reconstruction and Development (EBRD).
EBRD President Odile Renaud-Basso and Istanbul 
Metropolitan Municipality Mayor Ekrem İmamoğlu 
signed an agreement. Renaud – Basso said: “The 
EBRD’s Green Cities program offers a pioneering 
vision of how we can reimagine and reshape 
the cities we live in, and build a better and more 
sustainable future for us all. The EBRD is already 
financing two metro lines that keep Istanbul on the 
move, and we are ready to fund more improvements 
to public transport and other areas of city life.”
Ekrem İmamoğlu said:
“My biggest promise since becoming the Mayor of 
Istanbul was a green Istanbul. In two years, we have 
added more than 4 million square meters of green 
spaces and created related infrastructure. We see 
many areas of future cooperation with the EBRD, 
and hope to achieve successful results in many 
aspects from climate change to waste management, 
from renewable energy to reducing air pollution and 
improving underground public transportation.”
It was noted that as a first step, the EBRD will 
provide financial support to the construction of a 
new 14 km metro line in Istanbul, and also identify 
investment opportunities in green infrastructure 
priority areas and support the projects accordingly.
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TSKB’den Güneş Enerjisi 
Santrallerine 200 Milyon 
Dolar Finansman
Yaklaşık 20 yıla yakın bir süredir finansman sağladığı 
330 yenilenebilir enerji projesinin 162 adedi GES 
projelerinden oluşan TSKB, şimdiye dek 250 MW 
kurulu güce toplam 250 milyon doların üzerinde 
kaynak sağladı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu 
alandaki yatırımlara yoğunlaşmayı planlayan banka, 
200 milyon dolar tutarında GES finansmanı sağlamayı 
hedefliyor.
2002 yılından bugüne Türkiye’nin yenilenebilir enerji 
alanında gerçekleştirilen projelerini destekleyen 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), güneş enerjisi 
santrallerine (GES) sağladığı finansman olanaklarıyla, 
sektöründe örnek teşkil etmeyi sürdürüyor.
TSKB’nin finanse ettiği toplam 330 yenilenebilir enerji 
projesinin 162 tanesini GES projeleri oluşturuyor. 
Toplam finanse edilen GES kurulu gücü 250 MW’ın 
üzerinde yer alırken, bu projelere sağlanan toplam 
finansman miktarı ise 250 milyon doların üzerinde 
hesaplanıyor. Önümüzdeki 2-3 yıl boyunca GES 
alanındaki yatırımlara yoğunlaşmayı planlayan TSKB, 
bu alana 200 milyon dolar tutarında finansman 
sağlamayı hedefliyor.
Çatı üstü GES’lerin finansmanında; müşterilerine 
sunduğu finansal kiralama hizmetleri ile de ayrışan 
TSKB, projelere yönelik uzun vadeli kredileriyle öne 
çıkıyor. TSKB portföyü içindeki GES projelerinin 
adetlerinde artış olacağını beklediklerini söyleyen 
TSKB Kurumsal Bankacılık Satış Müdürü Volkan 
Karaben, ülkenin toplam kurulu gücü içinde de 
TSKB tarafından finanse edilen GES payının ciddi 
oranda artabileceğine dikkat çekti. Türkiye’nin her 

200 Million Dollars of 
Financing from TSKB to 
Solar Power Plants
TSKB, which consists of 162 SPP projects out of 330 
renewable energy projects that it has financed for nearly 
20 years, has so far provided a total of over 250 million 
dollars for an installed capacity of 250 MW. The bank, 
which plans to concentrate on investments in this field in 
the coming few years, aims to provide SPP financing of 
200 million dollars.
The Industrial Development Bank of Turkey (TSKB), 
which has supported Turkey’s projects in the field 
of renewable energy since 2002, continues to set an 
example in the sector with the financing opportunities it 
provides for solar power plants (GES).
162 out of 330 renewable energy projects financed by 
TSKB are SPP projects. While the total installed capacity 
of SPPs is over 250 MW, the total amount of financing 
provided to these projects is calculated to be over 250 
million dollars. Planning to concentrate on investments 
in the SPP field over the next 2-3 years, TSKB aims to 
provide 200 million dollars of financing in this area.
In financing of rooftop SPPs; characterized with the 
financial leasing services it offers to its customers, 
TSKB stands out with its long-term loans for projects. 
Stating that they expect an increase in the number 
of SPP projects in TSKB’s portfolio, TSKB Corporate 
Banking Sales Manager Volkan Karaben pointed out that 
the share of SPP financed by TSKB in the total installed 
capacity of the country could increase significantly. 
Karaben stated that in addition to financing SPP projects 
in all regions of Turkey, with the investment consultancy 
of their expert engineering team, it is ensured that the 
projects are implemented in a healthy and efficient 
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coğrafyasındaki GES projelerini finanse etmenin yanı 
sıra uzman mühendislik ekibinin yatırım danışmanlığıyla 
projelerin sağlıklı ve verimli şekilde hayata geçmesini 
sağladıklarını belirten Karaben, önümüzdeki dönemde 
kurulumu hızlı ve kolay yapılabilen, yoğun mesai veya 
işgücü gerektirmeyen GES yatırımlarına taleplerin 
artacağına işaret etti.
İç tüketime yönelik çatı ve zemin üstü GES 
yatırımlarına talep artışı bekleniyor
Mevcut enerji projelerinde hibrit üretim kapsamında, 
konut ve sanayi tesislerinin çatıları ile sanayi tesisi 
arazilerinin üzerine kurulacak GES yatırımlarına 
yönelik talebin yoğunlaştığının altını çizen Karaben, 
güneş alanında da yatırımcısının ve kullanıcısının farklı 
firmalar olduğu, gelir paylaşımına dayanan Yap-İşlet-
Devret iş modellerinin artarak devam edeceğini ifade 
etti. TSKB’nin sürdürülebilir finansman alanındaki 
uzmanlığının altını çizen Volkan Karaben: “Ülkemizin 
düşük karbonlu ekonomiye geçişinde kilit öneme sahip 
GES projelerinin finansman ihtiyaçlarına doğru ve etkin 
kaynak modelleri sunmak önceliklerimiz arasında yer 
alıyor. Proje finansmanı modelimiz projelerin kendi 
yaratmış olduğu veya iç tüketime yönelik projelerde 
tasarruf edilen fonlar ile dışarıdan herhangi bir 
finansal destek almadan kapalı devre şekilde kredi 
ödemesini mümkün kılıyor. Yurtdışından temin ettiğimiz 
kaynakların vadeleri uzun olduğu için GES projelerine 
anapara ödemesiz dönemleri de olan uzun vadeli ödeme 
planları sunuyoruz. 2022 yılında daha da artmasını 
beklediğimiz GES yatırımlarının finansmanlarına hız 
kesmeden devam etmeyi ve önümüzdeki 2-3 sene 
içerisinde 200 milyon doların üzerinde ilave finansman 
sunmayı planlıyoruz” dedi.
Sanayi tipi çatı üstü GES’lerin ağırlıklı olarak firmaların 
mevcut fabrikalarının çatıları, arazi tipi GES’lerin 
de fabrika arazileri üzerlerine tesis edildiğini ve bu 
projelerin finansmanı için çoğu zaman fabrikaların 
ve üzerlerinde bulundukları arazilerin teminatlarının 
alınamadığını belirten Karaben sözlerine şöyle 
devam etti: “Genelde çatı üstü veya zemin üzeri GES 
yatırımlarının finansmanı ya finansal kiralama yapılarak 
ya da GES kapsamındaki ekipmanlar teminat olarak 
alınarak yapılabiliyor. TSKB olarak bünyemizde finansal 
kiralama yapabildiğimiz için çatı üstü GES projelerinde 
müşterilerimize bu çözümleri de sunabilmekteyiz. 
Finansman olanaklarının yanı sıra teknik fizibilite, 
teknoloji analizi, yaşam döngüsü maliyet analizi gibi 
alanlarda sunduğumuz danışmanlık hizmetleriyle de 
çatı ve zemin üstü GES yatırımlarında yetkin bir iş ortağı 
olmaya devam edeceğiz.”

manner. He also pointed out that the demands for 
SPP investments that can be installed quickly and 
easily and which do not require intensive work or 
labor will increase in the coming period.
An increase in demand is expected for rooftop and 
ground mounted SPP investments for domestic 
consumption
Karaben underlined that the demand for SPP 
investments to be built on the roofs of residential and 
industrial facilities and industrial facility lands within 
the scope of hybrid production in existing energy 
projects has intensified. He also stated that the Build-
Operate-Transfer business models based on revenue 
sharing, where investors and users are different 
companies, will increasingly continue in the solar 
field. Underlining TSKB’s expertise in sustainable 
finance, Volkan Karaben said: “It is among our 
priorities to provide accurate and effective resource 
models for the financing needs of SPP projects, 
which are of key importance in our country’s 
transition to a low-carbon economy. With the funds 
created by the projects themselves or saved in 
projects for domestic consumption, our project 
finance model makes it possible to pay off loans in 
a closed-loop manner without any external financial 
support. Since the resources we obtain from abroad 
have long maturities, we offer long-term payment 
plans with grace periods for SPP projects. We plan 
to continue, without any pause, the financing of SPP 
investments, which we expect to increase even more 
in 2022, and to offer additional financing of over 200 
million dollars in the next 2-3 years.
Karaben stated that industrial-type rooftop SPPs 
are mainly installed on the roofs of the companies’ 
existing factories, and ground mounted SPPs are 
installed on factory lands, and that no guarantees 
of the factories and the lands on which they are 
located can be obtained for the financing of these 
projects, Karaben continued as follows: “Generally, 
rooftop or ground mounted SPP investments can 
be financed either by financial leasing or by taking 
the equipment within the scope of SPP as collateral. 
As TSKB, we are able to offer these solutions to our 
customers in rooftop SPP projects, since we can 
make financial leasing within our organization. In 
addition to financing opportunities, we will continue 
to be a competent business partner in rooftop 
and ground mounted SPP investments, with the 
consultancy services we provide in areas such as 
technical feasibility, technology analysis, life cycle 
cost analysis.”
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International Renewable 
Energy Agency (IRENA) 
and Siemens Energy sign 
partnership agreement
The International Renewable Energy Agency (IRENA) 
has signed a partnership agreement with Siemens 
Energy aimed at advancing the global energy transition. 
Under the agreement, the organisations will strengthen 
collaboration on the application of technology to 
advance and deepen the transition to renewable energy 
around the world.
According to press release from IRENA, the wide-
ranging scope of collaboration extends to a variety 
of opportunities including developing the business 
case for green hydrogen as a major contributor 
to deep decarbonisation, furthering joint efforts to 
promote heat generation and industrial processes, 
decarbonising hard to abate industries like cement, 
steel and petrochemicals, and facilitating private sector 
investment in the renewable energy sector. IRENA and 
Siemens will also exchange knowledge and expertise 
on renewable electrification, including the development 
of roadmaps that prioritize communities and regions 
currently lacking access to modern energy.
“Partnerships are the cornerstone of global efforts to 
achieve the sustainable development goals and key to 
the rapid acceleration of the global energy transition,” 
said Francesco La Camera, Director-General of IRENA. 
“This public-private initiative is representative of a 
shared a vision for a low-carbon energy future and of a 
joint commitment to meaningful action.”
“Action to tackle climate change is a global imperative.” 
said Christian Bruch, CEO of Siemens Energy. “Our best 
chance of success is through strong partnerships with 
dedicated organisations.” “We believe that innovative 
technologies are the key to combating climate change,” 
he continued. “The energy transition is a considerable 
challenge which requires great change but offers 
significant potential.”

Uluslararası Yenilenebilir 
Enerji Ajansı (IRENA) ve 
Siemens Energy ortaklık 
anlaşması imzaladı
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve Siemens 
Energy ile küresel enerji geçişini ilerletmeyi amaçlayan bir 
ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre kuruluşlar, 
dünya çapında yenilenebilir enerjiye geçişi ilerletmek ve 
derinleştirmek için teknoloji uygulamaları konusunda iş 
birliğini güçlendirecek.
IRENA’dan yapılan basın açıklamasında, geniş kapsamlı 
iş birliği kapsamında, yeşil hidrojen için iş senaryosu 
geliştirme, ısı üretimini ve endüstriyel süreçleri teşvik 
etmek için ortak çabaları ilerletme, çimento, çelik, 
petrokimya ve yenilenebilir enerji sektörüne yönelik özel 
sektör yatırımlarını kolaylaştırmak gibi dekarbonizasyona 
önemli katkı sunacak pek çalışmanın yer aldığı belirtildi. 
Ayrıca, IRENA ve Siemens, enerjiye erişimi olmayan 
topluluklara ve bölgelere öncelik veren yol haritalarının 
geliştirilmesi de dahil olmak üzere, yenilenebilir 
elektrifikasyonu konusunda bilgi ve uzmanlık alışverişinde 
bulunacak.
IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera iş birliği ile 
ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Ortaklıklar, sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerine ulaşmak için küresel çabaların 
temel taşı ve küresel enerji geçişinin hızlı bir şekilde 
hızlanmasının anahtarıdır. Bu kamu-özel girişimi, düşük 
karbonlu bir enerji geleceği için paylaşılan bir vizyonun ve 
anlamlı bir eylem için ortak bir taahhüdün temsilcisidir.” 
dedi.
Siemens Energy CEO’su Christian Bruch ise iklim 
değişikliğiyle mücadele için eylem küresel bir 
zorunluluktur. En iyi başarı şansımız, kendini adamış 
kuruluşlarla güçlü ortaklıklar kurmaktır.” açıklamasında 
bulundu. İklim değişikliğiyle mücadelede yenilikçi 
teknolojilerin anahtar olduğuna inandıklarını belirten 
Bruch, “Enerji geçişi, büyük bir değişim gerektiren ancak 
önemli bir potansiyel sunan bir zorluktur.” ifadelerini 
kullandı.
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Shell Energy and Edify 
Energy are to build 
big 100MW renewable 
energy storage system
Shell Energy and Edify Energy will install a 100MW 
battery system in New South Wales, Australia, where 
wind and solar electricity will be stored.
Royal Dutch Shell of the Netherlands and Australian 
renewable energy company Edify Energy have signed a 
10-year energy supply contract with the Australian State 
of New South Wales. The contract calls for Edify Energy 
to install a 100MW battery, called the Riverina Energy 
Storage System (RESS), near the 333MW Darlington 
Point solar power plant in Riverina. Shell Energy 
also signed a long-term service agreement to access 
operating rights for a 60 MW portion of the battery 
system.
The $2.5 billion contract includes the installation and 
operation of 100 MW batteries as a backup for wind 
and solar power by Shell and its partner Edify Energy. 
According to the details provided by Edify Energy, the 
battery to be installed will be commissioned at the 
beginning of 2023 and will help to close the energy 
gap caused by the closure of the coal-fired power plant 
belonging to AGL Energy in the same year.

Shell ve Edify Energy, 
100 MW’lık yenilenebilir 
enerji depolama sistemi 
kuracak
Shell ve Edify Energy, Avustralya’nın Yeni Güney Galler 
Eyaleti’nde rüzgar ve güneş elektriğinin depolanacağı 
100 MW’lık bir batarya sistemi kuracak.
Hollandalı Royal Dutch Shell ve Avustralyalı 
yenilenebilir enerji şirketi Edify Energy, Avustralya’nın 
Yeni Güney Galler Eyaleti ile 10 yıllık enerji tedarik 
sözleşmesi imzaladı. Sözleşme, Edify Energy’nin 
Riverina’daki 333 MW’lık Darlington Point güneş 
enerjisi santralinin yakınına Riverina Energy Storage 
System (RESS) olarak adlandırılan 100MW batarya 
kurmasını öngörüyor. Ayrıca Shell Energy, batarya 
sisteminin 60 MW’lık bir bölümünün işletim haklarına 
erişim için uzun vadeli bir hizmet anlaşması imzaladı.
2,5 milyar dolar büyüklüğündeki sözleşme, Shell ve 
ortağı Edify Energy tarafından rüzgar ve güneş enerjisi 
için bir yedekleme olarak 100 MW gücüde batarya 
kurulmasını ve işletilmesini içeriyor. Edify Energy’nin 
verdiği bilgiye göre kurulacak batarya 2023 yılı 
başında devreye alınacak ve AGL Energy’ye ait kömür 
yakıtlı enerji santralinin aynı yıl kapatılmasının yol 
açacağı enerji açığını kapatmaya yardım edecek.
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Concentrating Solar 
Collector developed at 
GAPYENEV center
Prototype production was carried out in the project 
titled “Innovative and Domestic Industrial Scale Fresnel 
Collector Development and Prototype Production” 
promoted by TÜBİTAK 1003 priority areas at the 
GAPYENEV center of Harran University.
The project, led by GAPYENEV Center Director Prof. Dr. 
Azmi Aktacir, was started on February 1, 2020. In this 
process, a linear fresnel solar collector was designed 
in accordance with the criteria targeted in the project, 
and prototypes were manufactured with local facilities. 
Performance tests and usability for various applications 
will be examined in the last 6 months of the project.
Fresnel collectors are one of the linear concentrating 
solar energy technologies consisting of reflective 
(mirror) surface, absorber and heat transfer fluid 
passing through it. Since it has a mechanism that 
follows the sun, it provides high performance. While 
water at a temperature of 70-80°C can be obtained with 
flat collectors, which are widely used in the production 

GAPYENEV merkezinde 
Yoğunlaştırılmış Güneş 
Kolektörü Geliştirildi
Harran Üniversitesi GAPYENEV merkezinde TÜBİTAK 
1003 öncelikli alanlarda desteklenen “Yenilikçi Yerli 
Endüstriyel Ölçekte Fresnel Kolektör Geliştirmesi 
Ve Prototip Üretimi” başlıklı projede prototip üretimi 
gerçekleştirildi.
Proje yürütücülüğünü GAPYENEV Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. M. Azmi Aktacir’in yaptığı projeye 1 Şubat 
2020 yılında başlanıldı. Geçen süreçte projede 
hedeflenen kriterlere uygun olarak lineer fresnel 
güneş kolektör tasarlanarak, yerel imkanlarla prototip 
imalatı yapıldı. Projenin son 6 aylık döneminde 
performans deneyleri ve çeşitli uygulamalar için 
kullanılabilirliği incelenecek.
Fresnel kolektörler; Yansıtıcı (ayna) yüzey, absorber 
ve içerisinden geçen ısı transfer akışkandan 
oluşan, çizgisel yoğunlaştırmalı güneş enerjisi 
teknolojilerinden biridir. Güneşi takip eden bir 
mekanizmaya sahip olduğundan yüksek performans 
gösteriyor. Ülkemizde kullanıma yönelik sıcak su 
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of hot water for home use in our country, high 
temperatures far above this value are reached 
in concentrating solar collectors. In this project, 
which is carried out entirely with local resources, 
a temperature of over 200°C is achieved by using 
solar energy. The thermal energy obtained this 
way can be used to meet the energy needs of 
many sectors.
In the project, a multidisciplinary study is carried 
out with a team of academicians from Harran 
University Mechanical Engineering, Electrical-
Electronics Engineering, Computer Engineering 
and Physics Departments.
Rector Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik visited 
the GAPYENEV center and debriefed about the 
project works. In his statement, Çelik emphasized 
that the work carried out by the GAPYENEV 
center is very important for our country, and that 
the use of thermal solar energy technologies in 
industrial applications will reduce energy costs 
and this will increase the competitiveness of the 
industrialists. He also expressed his appreciation 
for the development of this project at Harran 
University. Additionally, he stated that necessary 
studies will be carried out in the next period for 
popularization of this system.
GAPYENEV Center Director and project manager 
Prof. Dr. M. Azmi Aktacir said: “In recent years, 
solar energy studies in our country have 
been mainly on photovoltaic systems, and flat 
collectors with low temperature values are used 
in thermal solar energy applications. Instead, by 
using concentrated solar energy technologies, 
high temperature will be reached and the high 
thermal energy needs, especially in industrial 
applications, will be met cheaply and easily. 
With this project, the design and production 
processes of linear fresnel solar collector 
systems were carried out with the facilities of 
Harran University. Our works and studies on this 
subject continue. Especially Şanlıurfa, which 
is the province with the highest solar energy 
potential, will be more attractive for investments 
by obtaining thermal energy from solar energy. 
Nowadays, as climate change is felt the most, the 
development of renewable energy sources and 
energy efficient systems and the dissemination 
of these systems in our country will make 
significant contributions in many areas such as 
the environment and economy. I would like to 
thank TÜBİTAK for their support to this project.”

elde edilmesinde yaygın bir şekilde kullanılan 
düzlemsel kolektörler ile 70-80°C sıcaklığında su elde 
edilebilirken, yoğunlaştırmalı güneş kolektörlerinde 
bu değerin çok üzerinde yüksek sıcaklıklara ulaşılıyor. 
Tamamen yerel imkanlarla gerçekleştirilen bu 
projede, güneş enerjisi kullanılarak 200°C üzerinde 
sıcaklık elde ediliyor. Buradan elde edilen ısıl enerji 
birçok sektörde ihtiyaç duyulan enerji ihtiyacının 
karşılanmasında kullanılabilecek.
Projede, Harran Üniversitesi Makine Mühendisliği, 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar 
Mühendisliği ve Fizik Bölümü akademisyenlerinden 
oluşturulan bir ekiple multi disipliner bir çalışma 
gerçekleştiriliyor.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik GAPYENEV 
merkezini ziyaret ederek yürütülen proje çalışmaları 
hakkında bilgiler aldı. Çelik yaptığı açıklamada, 
GAPYENEV merkezi tarafından yürütülen çalışmanın 
ülkemiz için oldukça önemli olduğunu, endüstriyel 
uygulamalarda ısıl güneş enerji teknolojilerinin 
kullanılması ile enerji maliyetlerinin düşürüleceğini 
bunun da sanayicinin rekabet gücünü arttıracağını 
vurgulayarak bu projenin Harran Üniversitesinde 
geliştirilmesinden dolayı memnuniyetini belirti. Ayrıca, 
bu sistemin yaygınlaştırılması için bundan sonraki 
dönemde gerekli çalışmaların yürütüleceğini ifade etti.
GAPYENEV Merkezi Müdürü ve proje yürütücülüğünü 
yapan Prof. Dr. M. Azmi Aktacir yaptığı açıklamada; 
“Son yıllarda güneş enerjisi çalışmaları ülkemizde 
ağırlıklı olarak fotovoltaik sistemler üzerine olmakta, 
ısıl güneş enerjisi uygulamalarında düşük sıcaklık 
değerine sahip düzlemsel kolektörler kullanılmaktır. 
Bunun yerine yoğunlaştırılmış güneş enerjisi 
teknolojilerinin kullanılması ile yüksek sıcaklığa 
erişileceğini ve özellikle endüstriyel uygulamalarda 
gerekli olan yüksek ısıl enerji ihtiyacı ucuz ve 
kolayca karşılanacaktır. Yapılan bu proje ile lineer 
fresnel güneş kolektör sistemlerinin tasarım ve 
üretim süreçleri Harran Üniversitesi imkanlarıyla 
gerçekleştirildi. Bu konuda çalışmalarımız devam 
etmektedir. Özellikle güneş enerji potansiyelinin en 
fazla olduğu il olan Şanlıurfa’da güneş enerjisinden 
ısıl enerji elde edilmesiyle, bu bölge yatırımlar 
için daha cazip olacaktır. İklim değişikliğinin 
en fazla hissedildiği günümüzde, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının ve enerji verimli sistemlerin 
geliştirilmesi ve bu sistemlerin ülkemizde 
yaygınlaştırılması çevre, ekonomi gibi birçok 
alanda önemli katkılar sağlayacaktır. Bu projeye 
desteklerinden dolayı TÜBİTAK’a teşekkür ederim” 
diye konuştu.

 KISA-KISA 
 BRIEF ARTICLES 

13
Temmuz • Ağustos • Eylül / July • August • September 2021



“YENİLİKÇİ 
TEKNOLOJİLER 
İLE AKILLI ŞEHİR 
DÖNÜŞÜMÜ 
GERÇEKLEŞTİRİLMELİ”
EY (Ernst&Young) Türkiye, Türkiye 
Belediyeler Birliği ve WWF-Türkiye (Doğal 
Hayatı Koruma Vakfı) tarafından hazırlanan 
“Değer Yaratmak için Akıllı Şehirler” raporu 
yayımlandı. Akıllı şehirlerin yarattığı değerin 
örneklerle aktarıldığı raporda büyüyen 
kentlerin çevre ve yaşam kalitesi üzerinde 
yarattığı baskılara dikkat çekilerek yenilikçi 
teknolojilerle akıllı şehir dönüşümünü 
gerçekleştirmenin gerekliliği vurgulandı.

WWF-Türkiye, Türkiye Belediyeler Birliği ve EY Türkiye 
tarafından hazırlanan “Değer Yaratmak için Akıllı Şehirler” 
raporu düzenlenen çevrimiçi basın toplantısı ile tanıtıldı. 
Raporda; hızlı şehirleşme, göç, nüfus artışı, güvenlik ve 
verimsiz kaynak kullanımı gibi zorluklarla karşı karşıya olan 
şehirlerde, yeni teknolojilerin yardımıyla sağlanacak akıllı 
şehir dönüşümünün sorunların çözümünde önemli bir rol 
oynayacağı ve değer yaratacağı ifade edildi. Türkiye ve 
dünyadan belediyelerin bu alandaki iyi uygulamalarından 
örneklere yer verilen raporda geleceğin akıllı şehirleri için 
yol haritası sunuldu.

Fatma Şahin: ‘Gelecek için akıllı şehir dönüşümü 
şart’
Raporla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Belediyeler Birliği 
Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin şunları söyledi: “Veri yüzyılı olarak adlandırdığımız 
bu yüzyılda şehirlerin bugünü ve geleceği ancak şehirlerin 
akıllı hale dönüştürülmesi ve teknolojiyle bütünleşmesiyle 
sağlanabilir. 90’lı yıllarda hayatımıza giren ‘akıllı şehir’ kav-
ramı, teknolojiyi vatandaş odaklı olarak şehrin sorununun 
çözümünde kullanabilme olarak ifade ediliyor. Akıllı şehir 
uygulamaları, temel gayesi vatandaşın yaşamına dokunmak 
olan biz yerel yöneticiler için artık vazgeçilmez bir çözüm 
aracı. Akıllı şehir konusundaki stratejilerin, kavramların ve 
ihtiyaçların netleştirilmesi ve henüz başlangıç aşamasında 

“SMART CITY 
TRANSFORMATION 
SHOULD BE CARRIED 
OUT WITH INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES”
The “Smart Cities to Create Value” report 
prepared by EY (Ernst&Young) Turkey, Union 
of Municipalities of Turkey and WWF-Turkey 
(World Wildlife Fund) was published. In the 
report, in which the value created by smart 
cities is conveyed with examples, the necessity 
of realising smart city transformation with 
innovative technologies was emphasised 
by drawing attention to the pressures that 
growing cities create on the environment and 
quality of life.

The “Smart Cities to Create Value” report, which was prepared 
by WWF-Turkey, Union of Municipalities of Turkey and EY 
Turkey was introduced at an online press conference. In the 
report, it was stated that the smart city transformation, which 
will be provided with the help of new technologies, will play 
an important role in solving the problems and create value in 
cities that are facing challenges such as rapid urbanisation, 
migration, population growth, security and inefficient resource 
use. A roadmap for the smart cities of the future was presented 
in the report, which includes examples of the best practices of 
municipalities from Turkey and throughout the world.

Fatma Şahin: ‘Smart city transformation is necessary 
for the future’
Fatma Şahin, President of the Union of Municipalities of Tur-
key and Mayor of Gaziantep Metropolitan Municipality, made 
a statement regarding the report: “In this century, which we 
call the century of knowledge, the present and future of cities 
can only be achieved by transforming cities into smart ones 
and integrating them with technology. The concept of ‘smart 
city’, which became known to us in the 90s, is expressed as 
the utilisation of technology for providing citizen-oriented 
solutions to the city’s problems. Smart city practices are now 
an indispensable solution tool for local administrators, whose 
main purpose is to touch the lives of citizens. We hope that 
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this work, which is prepared to provide the strategies, con-
cepts and needs for the smart city, and to give direction to 
the activities that are still in the beginning stage and will be 
a useful resource for those concerned; I would like to thank 
all my friends who contributed to the study.”

Uğur Bayar: ‘Climate crisis is one of the biggest 
economic risks’
Uğur Bayar, Chairman of the Board of WWF-Turkey (World 

Wildlife Fund) stated: “Today, technol-
ogy and innovation play a very im-
portant role in increasing economic ef-
ficiency in cities and reducing negative 
impacts on the environment. The main 
issue of “green improvement”, which 
is a priority on the global agenda, 
is nature-friendly technologies; this 
transformation is economically viable. 
One of the most serious economic risks 
of the coming period is undoubtedly 
the climate crisis. We must reduce the 
pressure on our nature and resources 
with smart investments and technol-
ogy. At this turning point, it is very 
clear that the actions of our cities will 
play a very important role. I sincerely 
believe that our cities and municipali-
ties will be our most valuable allies on 
this journey. As WWF-Turkey, we are 
happy to be the partner of this valu-
able compilation report, which sheds 
light on the efficiency of the cities of 
the future in using natural resources.”

Metin Canoğulları: ‘Digital tools 
should be effectively used for transformation’
Metin Canoğulları, EY Turkey Country President stated: “It is 
a fact that digitalisation will play an important role in helping 
our cities focus on creating new perspectives and long-term 
value that will ensure our quality of life, economic and envi-
ronmental sustainability and security of social structure. Our 
cities need to evolve into “smart cities of the future” where 
digital tools are used effectively, and to implement innovative, 
sustainable and inclusive practices that will contribute to the 
contribution of all assets and support development as soon 
as possible. In this endeavour in which we cooperated with 
the Union of Municipalities of Turkey and WWF-Turkey, we 
aimed to create a guide for our local governments that will 
lead the transformation of our cities into smart cities, in the 
light of best practices, universal methods and approaches 

olan çalışmaların doğru yönlendirilmesine yönelik hazırlanan 
bu eserin ilgilileri için faydalı bir kaynak olmasını ümit ediyor; 
çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi 
sunuyorum.”

Uğur Bayar: ‘İklim krizi en büyük ekonomik 
risklerden biri’
WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Uğur Bayar ise şöyle konuştu: “Günümüzde 
teknoloji ve inovasyon, şehir-
lerde ekonomik etkinliğin ar-
tırılması ve çevre üzerindeki 
olumsuz etkilerin azaltılma-
sında çok önemli rol oynuyor. 
Dünyanın gündemine iyice 
oturan “yeşil iyileşmenin” 
ana ekseni de doğa dostu 
teknolojiler ve bu dönüşü-
mün ekonomik olarak da 
kârlı olacağı.  Önümüzdeki 
dönemin ekonomik riskleri-
nin en ciddi olanı, hiç şüp-
hesiz iklim krizi. Doğamız 
ve kaynaklarımız üzerinde-
ki baskıyı akıllı yatırımlar 
ve teknoloji ile azaltmamız 
şart. Bu dönüm noktasında, 
kentlerimizin faaliyetlerinin 
çok önemli bir rol oynayacağı 
çok net görülüyor. Şehirleri-
mizin ve belediyelerimizin bu 
yolculukta en değerli mütte-
fiklerimiz olacağına yürekten 
inanıyorum. WWF-Türkiye 
olarak geleceğin şehirlerinin 
doğal kaynak kullanımındaki verimliliğine ışık tutan bu kıy-
metli derleme raporun ortağı olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Metin Canoğulları: ‘Dönüşümde dijital araçlar 
etkin kullanılmalı’
EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları da “Dijital-
leşmenin, şehirlerimizin yaşam kalitemizi, ekonomik ve 
çevresel sürdürülebilirliği ve toplumsal yapının güvenliğini 
sağlayacak yeni perspektiflere ve uzun vadeli değer yaratmaya 
odaklanmasında önemli bir role sahip olacağı bir gerçek. 
Şehirlerimizin; dijital araçların en etkin olarak kullanıldığı 
“Geleceğin akıllı şehirlerine” evrilmesi ve barındırdığı tüm 
varlıkların yaşamına katkı sağlayacak ve kalkınmayı destek-
leyecek, yenilikçi, sürdürülebilir ve kapsayıcı uygulamaları 
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used in the world and in Turkey, and to share the approaches 
of transformation into a smart city with a focus on innovation 
and sustainability.”

Rapid urbanisation is a challenge for transformation
According to the estimates of the United Nations, it is stated 
in the report that the world population is expected to increase 
by 2 billion and reach 9.7 billion people in 2050. Again, by 
2050, 70% of the world’s population and 86% of the pop-
ulation of OECD countries will be living in cities.
The age group currently between 10-24 years of age, who 
represent Generation Z, make up about a quarter of the world’s 
population with 1.8 billion members. While the populations 
of the world’s leading economies are aging, countries with 
developing economies have a growing young population. The 
demographic picture that changes from country to country 
and city to city makes transformation inevitable if we are 
to find solutions to the needs of the Z generation in certain 
cities and the elderly in other cities.
Another development that necessitates transformation is the 
speed of urbanisation. Unplanned construction leads to the 
destruction of fertile lands, reducing agricultural productivity 
as well as the carbon dioxide holding capacity of the soil. 
Air pollution caused by vehicles and industrial production 
negatively affects human health and quality of life. The 
disrupted water cycle and water scarcity due to urbanisation 
and construction threaten industry, agriculture and the access 
to clean water for billions of people.
In order to increase the quality of life in cities, local govern-
ments need to act with an innovative and future-oriented 
perspective. Cities that have the highest level of citizen and 
stakeholder participation have a good physical infrastruc-
ture, are flexible, resilient and provide physical and digital 
integration are called ‘smart cities’.

The approach of smart cities is becoming more 
widespread in Turkey
Istanbul, Ankara, Izmir and Bursa are among the 10 fastest 
growing metropolitan cities in the world. The trends brought 
on by technological, global, demographic and environmental 
effects, which are called the fundamental forces with rapid 
growth, started to increase the prevalence of smart cities in 
Turkey in the 2010s. In studies conducted about smart cities 
in Turkey, the issue of metropolitan cities come to the fore. 
Local governments are working to provide citizen-focused 
services and to ensure social inclusion by making use of 
technology with practices that are becoming increasingly 
more widespread. The Union of Municipalities of Turkey or-
ganises the Smart Cities Competition to further increase the 
participation of municipalities.

bir an önce devreye alması gerekiyor. Bu çalışmamızda TBB 
ve WWF-Türkiye iş birliğiyle, özellikle şehirlerimizin akıllı 
şehirlere dönüşümüne öncülük edecek yerel yönetimlerimize 
dünyadaki ve Türkiye’deki iyi uygulamalar, evrensel yön-
temler ve yaklaşımlar ışığında bir kılavuz ortaya çıkarmak 
ve yenilikçilik ve sürdürülebilirlik odağında bir akıllı şehre 
dönüşümün yaklaşımlarını paylaşmayı amaçladık” dedi.

Hızlı kentleşme dönüşümü zorluyor
Raporda Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre, 2050 
yılında dünya nüfusunun 2 milyar artarak 9,7 milyar kişiye 
ulaşmasının beklendiği aktarılıyor. Yine 2050 yılında, dünya 
nüfusunun %70’i, OECD ülkeleri nüfusunun ise %86’sı 
şehirlerde yaşayacak.
Şu anda 10 ile 24 yaş arasında olan Z kuşağının üyeleri, 
1,8 milyar üyesiyle dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini 
oluşturuyor. Dünyanın öncü ekonomilerinin nüfusları yaş-
lanırken gelişen ekonomilere sahip ülkeler ise büyüyen bir 
genç nüfusa sahip. Ülkeden ülkeye, şehirden şehre değişen 
demografik tablo, kimi şehirlerde Z kuşağının, kimi şehirlerde 
ise yaşlıların ihtiyaçlarına çözüm aramak için dönüşümü 
kaçınılmaz kılıyor.
Dönüşümü gerekli kılan bir başka gelişme ise şehirleşmenin 
hızı. Plansız yapılaşma verimli arazilerin tahribatına yol açarak 
tarımsal üretkenliğin yanı sıra toprağın karbondioksit tutma 
kapasitesini de düşürüyor. Taşıt kullanımı ve sanayi üretimiyle 
ortaya çıkan hava kirliliği insan sağlığını ve yaşam kalitesini 
olumsuz etkiliyor. Betonlaşma ve yapılaşma nedeniyle bozulan 
su döngüsü ve yaşanan su kıtlığı endüstriyi, tarımı ve milyar-
larca insanın temiz suya erişimini tehdit ediyor.
Şehirlerdeki yaşam kalitesinin artırılması için şehir yöne-
timlerinin yenilikçi ve gelecek odaklı bakış açısıyla hareket 
etmeleri gerekiyor. Vatandaş ve paydaş katılımının en üst 
düzeyde tutulduğu, iyi bir fiziksel altyapısı olan, esnek, di-
rençli, fiziksel ve dijital bütünleşmesini sağlamış şehirler 
‘akıllı şehir’ olarak adlandırılıyor.

Akıllı şehir yaklaşımı Türkiye’de yaygınlaşıyor
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa dünyanın en hızlı büyüyen 
10 metropol şehri arasında yer alıyor. Hızlı büyümeyle temel 
güçler olarak adlandırılan teknolojik, küresel, demografik ve 
çevresel etkilerin getirdiği dalgalar, 2010’lu yıllarda akıllı şehir-
lerin Türkiye’deki yaygınlığını artırmaya başladı. Türkiye’de 
akıllı şehir alanında yürütülen çalışmalarda büyükşehirler 
öne çıkıyor. Giderek yaygınlaşan uygulamalarla yerel yöne-
timler teknolojiden yararlanarak vatandaş odaklı hizmetlerin 
sunulması ve sosyal kapsayıcılığın sağlanması için çalışmalar 
yapıyor. Türkiye Belediyeler Birliği belediyelerin katılımını 
daha da artırmak için Akıllı Şehirler Yarışması düzenliyor.
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The dimensions of smart city transformation 
According to the “Smart Cities to Create Value” report, hu-
man-based smart city transformation aims to ensure social 
inclusion, increase competencies and support creativity. In 
this context, practices such as digital and knowledge-based 
education academies, centres that offer employment or social 
opportunities for citizens with disabilities, projects that create 
job opportunities for unemployed youth and projects that 
respond to the needs of the elderly are highlighted.
Under the concept of ‘smart environment’ lies the objective 
of creating a sustainable and liveable environment with the 
most efficient use of resources. Within the scope of the smart 
environment functional area, examples of good practices are 
smart garbage collection systems, energy and water saving 
agricultural practices, smart lighting systems, renewable 
energy production and smart recycling models.
In order to ensure sustainable and environmentally friendly 
economic development, innovative approaches supported 
by information and communication should be adopted. In 
addition to the creation of new product, service and trade 
models under the heading of smart economy, smart clusters, 
especially public and private sector and academy partnerships 
are discussed.
In addition, in order to design liveable smart cities, needs such 
as space management, health, security and tourism must be 
met. The main topics focused under the heading of smart 
living are: providing emergency and disaster management, 
sustainable safe lives, discovering and protecting the potential 
of cultural venues, reviving city tourism and branding the 
city and realising urban transformation in an inclusive way.
The smart mobility heading, which also closely affects the 
liveability and economy of the city, aims at a sustainable, 
accessible and integrated transportation by maintaining a 
focus on people. Transportation services, accessibility, smart 
transportation systems and connectivity are covered under 
this heading.

Akıllı şehir dönüşümünün boyutları 
“Değer Yaratmak için Akıllı Şehirler” raporuna göre; in-
san odaklı akıllı şehir dönüşümünde sosyal kapsayıcılığın 
sağlanması, yetkinliklerin artırılması ve yaratıcılığın des-
teklenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda dijital ve veri odaklı 
eğitim akademileri, engelli vatandaşlar için iş ya da sosyal 
imkânlar sunan merkezler, genç işsizler için iş imkânı yaratan 
projeler ve yaşlıların ihtiyaçlarına yanıt veren projeler gibi 
uygulamalar öne çıkıyor.
‘Akıllı çevre’ kavramı altında kaynakların en verimli şekilde 
kullanımı ile sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre oluşturma 
hedefi yatıyor. Akıllı çevre fonksiyonel alanı kapsamında 
akıllı çöp toplama sistemleri, enerji ve su tasarruflu tarım 
uygulamaları, akıllı aydınlatma sistemleri, yenilenebilir enerji 
üretimi ve akıllı geri dönüşüm modelleri gibi iyi uygulama 
örnekleri görülüyor.
Ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir ve çevre dostu olarak 
sağlanması için bilgi ve iletişim destekli yenilikçi yaklaşımların 
benimsenmesi gerekiyor. Akıllı ekonomi başlığı altında yeni 
ürün, hizmet ve ticaret modellerinin oluşturulmasına ek 
olarak kamu, özel sektör ve akademi ortaklığı başta olmak 
üzere akıllı kümelenmeler ele alınıyor.
Ayrıca yaşanabilir akıllı şehirlerin tasarlanması için mekân 
yönetimi, sağlık, güvenlik ve turizm gibi başlıklar altındaki 
ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Akıllı yaşam başlığı al-
tında odaklanılan ana konular arasında acil durum ve afet 
yönetiminin sağlanması, güvenli bir yaşamın sürdürülmesi, 
kültürel mekânların potansiyelinin keşfedilmesi ve korunması, 
şehir turizminin canlandırılması ve şehrin markalaşması ile 
kentsel dönüşümün kapsayıcı bir şekilde gerçekleştirilmesi 
yer alıyor.
Şehrin yaşanabilirliğini ve ekonomisini de yakından etkileyen 
akıllı hareketlilik başlığı ise insanı odağına alarak sürdürü-
lebilir, erişilebilir ve entegre bir ulaşımı hedefliyor. Ulaşım 
hizmetleri, erişilebilirlik, akıllı ulaşım sistemleri ve bağlana-
bilirlik bu alan altında ele alınıyor.
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SHURA ENERGY 
TRANSITION CENTRE: THE 
SOCIO-ECONOMIC BENEFIT 
IS THREE TIMES HIGHER 
THAN THE COST OF ENERGY 
TRANSITION 
The SHURA Energy Transition Centre 
announced the publication of the report, 
“Socioeconomic Impact of Electricity System 
Transition in Turkey”. According to the report, 
12.3 billion dollars should be invested 
annually for energy transition. However, the 
socioeconomic benefits of the transition are 
three times greater than the financial costs. 
While Turkey can save 1 billion dollars a 
year in imported fuel, it will be able to create 
employment for 43 thousand people. With 
energy transition, carbon emissions and air 

SHURA ENERJİ 
DÖNÜŞÜMÜ MERKEZİ: 
ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN 
SOSYOEKONOMİK 
GETİRİSİ MALİYETİNDEN 
ÜÇ KAT FAZLA
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi 
‘Türkiye’de Elektrik Sistemi Dönüşümünün 
Sosyoekonomik Etkileri’ raporunu açıkladı. 
Rapora göre, enerji dönüşümü için yılda 
12,3 milyar dolar yatırım yapılmalı. Ancak, 
dönüşümün sosyoekonomik getirileri 
finansal maliyetinden üç kat fazla. Türkiye 
enerji dönüşümüyle ithal yakıtta yılda 1 
milyar dolar tasarruf ederken, 43 bin kişiye 
istihdam yaratabilir. Enerji dönüşümüyle 
karbon emisyonları ve hava kirliliği azalacak. 
Böylece sağlık ve iklim değişikliği faydası 
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pollution will decrease. Thus, an annual value 
of 2.7 billion dollars will be created as health 
and climate change benefits.

SHURA Energy Transition Centre has published the report “So-
cioeconomic Impact of Electricity System Transition in Turkey”; 
the first study that reveals the socio-economic effects of the 
transition in Turkey’s electricity system. The results published 
in the report were announced at an online introduction event 
held on Wednesday, 30 June and included the information 
that an annual investment of 12.3 billion dollars is required 
for the transition. On the other hand, a three-fold return will 
be created in various fields from employment to the foreign 
trade deficit.
The event was attended by SHURA Energy Transition Centre 
Steering Committee Chairman Selahattin Hakman, IRENA 
Senior Energy Transition Specialist Xavier Casals, UNDP 
Turkey Climate Change and Environment Portfolio Manager 
Nuri Özbağdatlı, TEPAV Program Director Güven Sak and IPC 
Climate Change Coordinator Ümit Şahin.
During the opening speeches of the meeting, Selahattin 
Hakman (Chairman of the SHURA Energy Transition Centre 
Steering Committee) stated that the energy transition has 
produced positive results in terms of health, environment 
and livelihood. Hakman stated: “It is essential for Turkey to 
continue its energy transition journey in order to benefit from 
the advantages of transition and international financing. A 
broad, long-term plan in line with climate goals for 2030-
2050 needs to be developed. With such a plan, economic 
development can be achieved while contributing to the global 
fight against climate change.”
The IRENA Senior Energy Transformation Specialist Xavier 
Casals also spoke during the meeting and stated that while 
transforming energy systems to prevent climate change, glob-
al cooperation is needed to protect biodiversity and society, 
social responsibility, equality and justice. Casals underlined 
that this requires a holistic approach that covers electricity, 
energy, economy, society and the planet, while IRENA’s global 
socio-economic footprint analysis aims to contribute to the 
information infrastructure and transformation process by 
combining all these approaches.
TEPAV Program Director Güven Sak also spoke at the event 
and stated: “The Green Deal has become the focal point of 
post-COVID-19 economic recovery programs. As we act to 
achieve the Paris Climate Agreement goals, one of the im-
portant components of the green-digital transformation will, 
naturally, be the electricity system. While discussing what 
kind of changes are needed in the electricity generation in-
frastructure based on hydrocarbons, it is extremely important 

olarak yıllık 2,7 milyar dolarlık değer 
yaratılacak.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Türkiye’nin elektrik 
sisteminde dönüşümün sosyoekonomik etkilerini ortaya koyan 
ilk çalışması ‘Türkiye’de Elektrik Sistemi Dönüşümünün 
Sosyoekonomik Etkileri’ raporunu yayımladı. Sonuçları 
30 Haziran Çarşamba günü düzenlenen çevrimiçi tanıtım 
etkinliğinde duyurulan rapora göre, dönüşüm için yılda 
12,3 milyar dolar yatırım yapılması gerekli. Buna karşılık 
istihdamdan dış ticaret açığına kadar çeşitli alanlarda bunun 
üç katı getiri yaratılacak.
Etkinliğe SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme 
Komitesi Başkanı Selahattin Hakman, IRENA Kıdemli 
Enerji Dönüşümü Uzmanı Xavier Casals, UNDP Türkiye 
İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Nuri Özbağ-
datlı, TEPAV Program Direktörü Güven Sak ve İPM İklim 
Değişikliği Koordinatörü Ümit Şahin katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan SHURA Enerji Dö-
nüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin 
Hakman, enerji dönüşümünün sağlık, çevre ve ücret gelirleri 
açısından olumlu sonuçlar ortaya koyduğunu açıkladı. Hak-
man şunları söyledi:”Türkiye’nin dönüşümün faydalarından 
ve uluslararası finansmandan yararlanabilmek için enerji 
dönüşüm yolculuğuna devam etmesi elzem. 2030-2050 
arasında iklim hedefleriyle aynı doğrultuda, geniş perspektifli 
ve uzun vadeli bir plan gerekiyor. Böylesi bir planla iklim 
değişikliği ile küresel mücadeleye katkıda bulunulurken, aynı 
zamanda ekonomik kalkınma sağlanabilir.”
Toplantıda konuşan IRENA Kıdemli Enerji Dönüşümü 
Uzmanı Xavier Casals, iklim değişikliğini önlemek üze-
re enerji sistemlerini dönüştürürken biyolojik çeşitliliği ve 
toplumu korumak, sosyal sorumluluk, eşitlik ve adalet için 
küresel işbirliği gerektiğini söyledi. Casals, bunun için elektrik, 
enerji, ekonomi, toplum ve gezegeni kapsayan bütünlüklü bir 
yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunun altını çizerken IRENA’nın 
küresel sosyoekonomik ayakizi analizi tüm bu yaklaşımları 
birleştirerek bilgi altyapısına ve dönüşüm sürecine katkıda 
bulunmayı amaçladığını söyledi.
Söz alan TEPAV Program Direktörü Güven Sak ise “Yeşil 
Mutabakat, COVID-19 sonrası iktisadi toparlanma prog-
ramlarının odak noktasına dönüştü. Paris İklim Anlaşması 
hedeflerine doğru ilerlerken, yeşil-dijital dönüşümün önemli 
bileşenlerinden biri de çok doğal olarak elektrik sistemi 
olacak. Hidrokarbonlara dayalı elektrik üretim altyapısın-
da ne tür değişikliklere ihtiyaç olduğu tartışılırken, olumlu 
etkilerin yanında olumsuzları da dikkate almak ve adil bir 
geçiş sürecini tasarlamak son derece önemli. Aksi takdirde, 
konuşmaktan yapmaya geçemeyiz ve çağın içinde olmak 
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to consider the negative, as well as the positive impact and to 
design a fair transition process. Otherwise, we cannot move from 
‘talking’ to ‘doing’ and we may miss this opportunity of the era”.
In the report, it was stated that it is technically and economically 
possible to increase the share of renewable energy in electricity 
production in Turkey to 50% by 2030.

A 10 BILLION DOLLAR POSTIVE IMPACT IN THE FOREIGN 
TRADE BALANCE
According to the report, in which the continuation of the existing 
policies is called the Base scenario and the accelerated transfor-
mation developed by SHURA is called the Transformation scenario, 
when the Transformation scenario is implemented there will be a 
net positive impact on the 2030 Gross Domestic Product (GDP). 
The GDP will increase by 12.8 percent in real terms. This level 
corresponds to a 1 percent increase compared to the Base scenario.
With the increase in energy efficiency in the transformation sce-
nario, electricity consumption will decrease by 10 percent in 2030 
compared to the base scenario, while 55 percent of electricity 
production is provided by renewable energy sources, 30 percent 
of which is wind and solar power.
If the transformation scenario is implemented, renewable energy 
and energy efficiency will have a serious impact on Turkey’s foreign 
trade balance, and together with increasing industrial exports and 
decreasing imports, it will have a positive impact of 10 billion 
dollars annually on the foreign trade balance.

A SAVING OF 1 MILLON DOLLARS ANNUALLY IN 
IMPORTED FUEL
The report included the following statements regarding the foreign 
trade balance: “The transformation scenario will not only reduce 
net energy imports, but also increase the competitiveness of ex-
port-related sectors, thanks to productivity gains. Although there 
are improvements in the foreign trade deficit in the Base scenario, 
the Transformation scenario is expected to have a four-fold impact.”
It is emphasised in the study that the cost of energy imports 
will decrease with the advances in energy efficiency and the 
increasing use of renewable energy, and it is also underlined 
that by 2030, 1 billion dollars can be saved annually in the cost 
of imported fuel alone.

43 THOUSAND NEW JOB OPPORTUNITIES
According to the report, the Transformation scenario will decrease 
the health and environmental costs caused by the use of fossil 
fuels in electricity generation from 2.5 billion dollars to 1.1 billion 
dollars annually. The reduction in CO2 emissions with the trans-
formation will also create a value of 1.3 billion dollars. The cost 
of CO2 emissions, which is predicted to reach 5.1 billion dollars 
in the base scenario in 2030, is expected to remain at 3.8 billion 
dollars in the transformation scenario.

için önümüze kadar gelen bu fırsatı da kaçırabiliriz” 
diye konuştu.
Raporda, Türkiye’de 2030 yılına kadar elektrik üretimide 
yenilenebilir enerjinin payının yüzde 50’ye çıkarılmasının 
teknik ve ekonomik açıdan mümkün olduğu belirtildi.

DIŞ TİCARET DENGESİNE 10 MİLYAR 
DOLAR POZİTİF ETKİ
Mevcut politikaların devamının Baz senaryo, SHURA’nın 
geliştirdiği hızlandırılmış dönüşümün ise Dönüşüm se-
naryosu olarak adlandırıldığı rapora göre, Dönüşüm 
senaryosu uygulandığında 2030 yılında Gayri Safi Yurt 
İçi Hasıla’da (GSYİH) net pozitif  etki görülecek. GSYİH 
reel olarak toplam yüzde 12,8 artacak. Bu seviye Baz 
senaryoya oranla yüzde 1’lik bir artışa karşılık geliyor.
Dönüşüm senaryosunda enerji verimliliğinin artmasıyla 
2030 yılında elektrik tüketimi Baz senaryoya kıyasla 
yüzde 10 azalırken, elektrik üretiminin yüzde 55’i, yüzde 
30’u rüzgar ve güneş olmak üzere, yenilenebilir enerji 
kaynaklarından sağlanıyor.
Dönüşüm senaryosu uygulandığı takdirde, yenilenebilir 
enerji ve enerji verimliliği Türkiye’nin dış ticaret dengesi 
üzerinde ciddi etki gösterecek, artan sanayi ihracatı ve 
azalan ithalatla birlikte dış ticaret dengesi üzerinde yıllık 
10 milyar dolar pozitif  etki sağlayacak.

İTHAL YAKITTA YILDA 1 MİLYAR DOLAR 
TASARRUF
Raporda, dış ticaret dengesi konusuda şu ifadelere yer 
verildi:
”Dönüşüm senaryosu, yalnızca net enerji ithalatını azalt-
makla kalmayıp, verimlilik artışları sayesinde, ihracata 
yönelik sektörlerin rekabet gücünü de artıracak. Baz 
senaryoda da dış ticaret açığı konusunda iyileşmeler 
görülse de, Dönüşüm senaryosunun dört kat daha fazla 
etki göstermesi bekleniyor.”
Enerji verimliliğinde ilerlemeler ve yenilenebilir enerjinin 
artan kullanımıyla, enerji ithalatı maliyetinin azalacağı 
vurgulanan çalışmada, ayrıca 2030’a gelindiğinde yal-
nız ithal yakıt maliyetinde yıllık 1 milyar dolar tasarruf  
edilebileceğinin altı çiziliyor.

43 BİN YENİ İŞ FIRSATI
Rapora göre, Dönüşüm senaryosu ile elektrik üretiminde 
fosil yakıt kullanımının yol açtığı sağlık ve çevre maliyetleri 
yıllık 2,5 milyar dolardan 1,1 milyar dolara inecek. Dönü-
şümle birlikte CO2 emisyonlarının azalması da 1,3 milyar 
dolar değer yaratacak. 2030 yılında baz senaryoda 5,1 milyar 
dolara ulaşacağı öngörülen CO2 emisyonları maliyetinin 
dönüşüm senaryosunda 3,8 milyarda kalacağı öngörülüyor.
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Regarding the impact of the transformation on employment: 
Renewable energy investments are expected to create more than 
500,000 new jobs in both the Base and Transformation scenarios 
by 2030. Although there will be a negative impact on employ-
ment in mining and fossil fuel-based power generation with the 
transformation, it is expected that a net positive impact will be 
the case on total employment and will create an additional 43 
thousand new jobs compared to the Base scenario. Compared to 
2018, there will be an increase in employment in all sectors, both 
in the base scenario and in the transformation scenario. However, 
the increase in traditional and labour-intensive sectors such as 
agriculture, food processing and textiles is expected to be lower 
in the transformation scenario than in the base scenario. With 
the transformation, the biggest increase is expected to be in the 
automotive, machinery, white goods, installation and repair and 
chemical sectors, where productivity increases are most evident.
The report recommends the following to be implemented to reach 
the 2030 vision for the transition from fossil fuels to renewables 
in electricity generation:

  A carbon pricing mechanism and trading system should be 
launched

  Continuation to provide incentives for renewable energy 
where necessary, along with market-based mechanisms 

  Incentives for fossil fuel power plants should be reviewed and 
those which are inefficient should be terminated. 

  Long-term planning and market-based policies should be 
implemented to ensure energy efficiency. 

Dönüşümün istihdama etkisine gelince: Yenilenebilir enerji 
yatırımlarının 2030 yılına kadar hem Baz, hem Dönüşüm 
senayolarında 500 binden fazla yeni iş olanağı yaratması 
bekleniyor. Dönüşümle birlikte madencilik ve fosil yakıta 
dayalı enerji üretimindeki istihdama negatif  etki söz konusu 
olsa da toplam istihdam üzerinde net pozitif  etkisi olacak 
ve Baz senaryoya kıyasla ek 43 bin yeni iş olanağı yaratması 
bekleniyor. Tüm sektörlerde 2018 yılına kıyasla hem baz 
senaryoda hem dönüşüm senaryosunda istihdam artışı ola-
cak. Ancak, tarım, gıda işleme ve tekstil gibi geleneksel ve 
emek yoğun sektörlerdeki artışın dönüşüm senaryosunda baz 
senaryodakinden daha düşük olması bekleniyor. Dönüşümle 
birlikte en büyük artışın ise verimlilik artışlarının en fazla 
kendini gösterdiği otomotiv, makine, beyaz eşya, kurulum 
ve onarım ile kimya sektörlerinde olması bekleniyor.
Raporda elektrik üretiminde fosil yakıtlardan yenilenebilir 
kaynaklara geçişe yönelik 2030 vizyonunu hayata geçirmek 
için şunlar öneriliyor:

  Karbon fiyatlama mekanizması ve ticaret sistemi ha-
yata geçirilmeli

  Piyasaya dayalı mekanizmalarla birlikte gereken durum-
larda yenilenebilir enerji için teşviklerin sürdürülmesi

  Fosil yakıtlı elektrik santrallerine yönelik teşvikler göz-
den geçirilmeli ve verimli olmayanlar sonlandırılmalı

  Enerji verimliliğini sağlamak için uzun vadeli planlama 
ve piyasaya dayalı politikalar uygulanmalı
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Training in Renewable 
Energy to Benefit 
Syrians and Turkish Host 
Communities
Five facilities set up by UNDP with Korean funding provide 
certified training in solar and wind energy to improve job 
prospects for refugees and their Turkish hosts.
Hundreds of Syrian refugees and their Turkish hosts will 
gain the skills they need to find jobs in Turkey’s rapidly 
expanding solar and wind power sectors thanks to a new 
network of renewable energy laboratories established 
by the United Nations Development Program (UNDP) in 
partnership with the Turkish Ministry of National Education. 
The first five provinces – Bursa, Hatay, Mersin, Kocaeli and 
Konya – were selected for their renewable energy potential 
and the presence of large numbers of refugees.
The Republic of Korea is providing USD 2.2 million to 
fund the initiative. In addition to the USD 1.7 million 
funding allocated for 2019 and 2020, an additional USD 
500,000 has been granted to scale up the activities to 
more provinces and beneficiaries in 2022.
“Training people to work in Turkey’s renewable sector 
is an investment in a green future,” said UNDP Resident 
Representative Louisa Vinton, speaking at the official 
launch of the Iskenderun, Hatay laboratory on Friday 
(30 July). “This initiative will help Syrian refugees and 

Türkiye’deki Suriyeliler ve 
Ev Sahibi Topluluk Üyelerine 
Yenilenebilir Enerji Eğitimi
UNDP Türkiye tarafından Kore Cumhuriyeti finansal 
desteğiyle kurulan beş tesis, mülteciler ve Türk 
vatandaşları için istihdam olanaklarını artırmak amacıyla 
güneş ve rüzgar enerjisi alanlarında sertifikalı eğitim 
sağlıyor.
Proje kapsamında  yapılan basın açıklamasına göre, 
yüzlerce Suriyeli mülteci ve Türk vatandaşı, Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve T.C. Milli Eğitim 
Bakanlığı ortaklığıyla kurulan yenilenebilir enerji 
laboratuvarları ağı sayesinde Türkiye’nin hızla büyüyen 
güneş ve rüzgar enerjisi sektörlerinde iş bulmak için 
ihtiyaç duydukları becerileri kazanacak. Laboratuvarlar 
için seçilen Bursa, Hatay, Mersin, Kocaeli ve Konya illeri, 
yenilenebilir enerji potansiyeli yüksek ve Suriyeli nüfusun 
yoğun olarak yaşadığı yerler olma özelliğini taşıyor.
Kore Cumhuriyeti, projeyi 2,2 milyon dolar ile finanse 
ediyor. 2019 ve 2020 yılları için ayrılan 1,7 milyon dolar 
tutarındaki kaynağa ek olarak, 2022 yılında faaliyetlerin 
daha fazla il ve yararlanıcıya ulaştırılması için 500 bin 
dolar tutarında ek kaynak sağlandı.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde kurulan laboratuvarın (30 
Temmuz Cuma günü düzenlenen) açılışında konuşan 
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “Bireyleri, 
Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektöründe çalışması için 
eğitmek yeşil bir geleceğe yatırımdır,” şeklinde konuştu. 
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Vinton, “Bu girişim, Suriyeliler ve Türk ev sahiplerine iş bulmak 
ve ailelerini desteklemek için ihtiyaç duydukları becerileri 
kazanmalarına yardımcı olurken, vasıflı işgücüne olan ihtiyacın 
arttığı gelişmekte olan bir sektöre de destek verecek.” dedi.
Laboratuvarlar, güneş ve rüzgar enerjisi sistemlerinin üretimi, 
kurulumu ve bakımı konusunda program için özel olarak 
tasarlanmış eğitimi içeren 247 saatlik yeni bir müfredat 
sunacak. Dörtte biri kadın olmak üzere en az 500 Suriyeli ve 
Türk ev sahibinin, eğitimleri Mart 2022’ye kadar tamamlaması 
bekleniyor. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere, Milli Eğitim 
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 
kurs bitirme sertifikası verilecek.
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük açılış 
konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye’nin rekabetçi bir 
ekonomi olarak kalabilmesi için yeni becerilerde ustalaşmak 
amacıyla sürekli bir çabaya ihtiyacımız var. Bu girişim, iş 
gücümüzün geleceğin işlerini yapmaya hazır olduğuna dair 
daha geniş bir taahhüdü yansıtıyor.”
Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Kang Jung ise 
şöyle konuştu: “Kore Cumhuriyeti, Suriyelilerin kendi kendine 
yetebilirliğini teşvik ederken aynı zamanda ev sahibi Türk 
toplumunun istihdam edilmemiş üyelerinin ihtiyaçlarını da 
ele alacak bu yenilikçi girişime katkıda bulunmaktan gurur 
duyuyor.”
Beş yenilenebilir enerji laboratuvarı, teorik eğitimi uygulamalı 
eğitim ile birleştiriyor. Laboratuvarların hepsi kursiyerlerin 
kullanması amacıyla güneş panelleri, rüzgar türbinleri, 
otomasyon sistemleri, elektrik ve elektronik altyapısı, iş sağlığı 
ve güvenliği ekipmanları gibi son teknoloji ekipmanlarla 
donatıldı. Laboratuvarlar aynı zamanda yerel üniversiteler, 
özel sektör ve sivil toplum için araştırma ve geliştirme 
kaynakları olarak hizmet verecek.
Yeni açılan yenilenebilir enerji laboratuvarı, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın hayat boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında, 
ilçede ikamet eden Suriyeliler de dahil olmak üzere, 
yetişkinlere yönelik çok çeşitli teknik ve mesleki eğitim 
veren ve İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 
İskenderun Halk Eğitimi Merkezi’nin tesislerinde yer alıyor.
Yenilenebilir enerji sektöründeki mesleki ve teknik eğitimler, 
Suriyeliler ve ev sahibi toplulukların geçim kaynaklarını 
iyileştirmeye, kamu hizmetlerinin ulaştırılmasını desteklemeye 
ve sosyal uyumu teşvik etmeye odaklanan 75 milyon dolar 
bütçeli UNDP programının bir bileşeni.
*Ayrıntılı bilgi için: Faik Uyanık, UNDP Türkiye İletişim Bölüm 
Başkanı, faik.uyanik@undp.org ve Ruşen İnceoğlu, UNDP 
Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Programı İletişim Yöneticisi, 
rusen.inceoglu@undp.org
Foto kredi:  30 July 2021 – Hatay, Turkey. A general 
atmosphere ahead of launching ceremony of renewable 
energy laboratory at İskenderun distrrict. ©UNDP Turkey / 
Levent Kulu

their Turkish hosts gain the skills they need to find good 
jobs and support their families while giving a boost to 
an emerging economic sector with a growing need for 
skilled labour.”
The laboratories will offer a new 247-hour curriculum that 
was designed specifically for the program; it incorporates 
training in the manufacture, installation and maintenance 
of solar and wind power systems At least 500 Syrians and 
Turkish hosts – one-fourth of them women – are expected 
to complete the course by March 2022. Graduates will 
receive official certification from the Lifelong Learning 
Department of the National Education Ministry.
“For Turkey to remain a competitive economy, we need a 
continuous effort to master new skills,” said Yusuf Büyük, 
Director General of the Department. “This initiative 
reflects a broader commitment to ensure that our 
workforce is ready to perform the jobs of the future.”
“Korea is proud to contribute to this innovative initiative, 
which will promote the self-reliance of Syrian refugees 
while also addressing the needs of unemployed people in 
Turkish host communities,” said Kang Jung, Deputy Chief 
of Mission of the Korean Embassy.
Five renewable energy laboratories combine theoretical 
education with hands-on practice. All of the laboratories 
are outfitted with state-of-the-art equipment such 
as solar panels, wind turbines, automation systems, 
electrical and electronic infrastructure, occupational 
health and safety equipment for use by trainees. The labs 
will also serve as research and development resources 
for local universities, the private sector and civil society.
The new Iskenderun facility is located at the Iskenderun 
Organized Industrial Zone and, on the premises, allocated 
to the Iskenderun Public Education Centre, which 
provides a wide variety of technical and vocational 
training to local adults, including Syrians resident in 
the district, under the Ministry of National Education’s 
lifelong learning approach.
The training in renewable energy skills is just one 
component of a larger USD 75 million UNDP program 
dedicated to improving livelihoods for Syrian refugees 
and their host communities, supporting the delivery of 
public services and promoting social cohesion.
*For more information: Faik Uyanık, UNDP Turkey 
Head of Communications, faik.uyanik@undp.org and 
Ruşen İnceoğlu, Communications Officer, UNDP Turkey 
Syria Crisis Response and Resilience Portfolio, rusen.
inceoglu@undp.org
Photograph:  30 July 2021 – Hatay, Turkey. A general 
atmosphere ahead of launching ceremony of renewable 
energy laboratory at İskenderun distrrict. ©UNDP Turkey 
/ Levent Kulu
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First phase of Karapınar 
Solar Power Plant 
completed
The first phase of Kalyon Karapınar Solar Power Plant 
has been completed. When the power plant is completed, 
it will be the largest solar power plant in Europe and 
the 5th largest in the world. Hosted by Kalyon Holding 
Chairman of the Board of Directors, Cemal Kalyoncu, and 
with the participation of Minister of Energy and Natural 
Resources Fatih Dönmez, Minister of Industry and 
Technology Mustafa Varank and Minister of Environment 
and Urbanization Murat Kurum, the foundation of the 
award-winning ‘SCADA’ building, which will be built as 
the management and data center of the power plant, was 
laid on June 11, 2021.
Minister of Energy and Natural Resources Fatih 
Dönmez stated that SCADA center will manage and 
control the plant, while also acting as an information 
and technology base for the sector and professionals. 
Dönmez underlined that 20 percent of the installation 

Karapınar Güneş 
Enerjisi Santralı’nın 
birinci fazı tamamlandı
Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santralı’nın 
birinci fazı tamamlandı. Santral tamamlandığında 
Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 5’inci büyük güneş 
enerjisi santralı olacak. 11 Haziran 2021’de Kalyon 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ev 
sahipliğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla 
santralın yönetim ve veri merkezi olarak inşa edilecek 
ödüllü ‘SCADA’ binasının da temeli atıldı.
Enerji Bakan Fatih Dönmez, bu merkezin santralin 
yönetim ve kontrolünü sağlayacağını, aynı 
zamanda bilgi ve teknoloji üssü olacağını belirtti. 
Dönmez, Karapınar GES’in kurulumunun yüzde 20 
tamamlanarak elektrik üretmeye başladığının altını 
çizerek, şunları söyledi: “Bugüne kadar Faz-1 olarak 
adlandırılan 271 megavatlık kurulu gücün panel 
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kurulumu tamamlandı. Karapınar GES’i inşallah 
2022 sonunda tam kapasiteyle devreye alacağız. 
Avrupa’nın ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikası, 
Karapınar GES’in panel ihtiyacını yerli imkanlarla 
karşılıyor. Yatırım tutarı 400 milyon doları bulan 
tesis, yıllık 500 megavat güneş paneli üretim 
kapasitesine sahip. Gerçekleştireceği üretimle her 
yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık panel ithalatını 
önleyecek tesiste, üretilen panellerin yerlilik oranı 
ise yüzde 70’in üzerinde. Enerji teknolojilerinde 
merkez ülke Türkiye diyerek attığımız adımların 
en güzel örneklerinden birisi olan Karapınar GES, 
Entegre Güneş Paneli Fabrikası ve Ar-Ge tesisiyle, 
yenilenebilir enerjiye yerli teknoloji ve ‘Made In 
Türkiye’ damgası vuruyoruz.”
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal 
Kalyoncu Konya Karapınar GES (YEKA-GES-1) 
SCADA merkezi temel atma töreninde konuştu. 
Cemal Kalyoncu, “Ülkemizin yerli ve yenilenebilir 
enerji atılımı açısından tarihi bir günü yaşıyoruz. 
Türkiye enerji alanında yeni bir sayfa açmış 
oldu” dedi. Kalyoncu, “Santralimizin birinci fazını 
tamamladık. Santralimizin Türkiye’nin şu anda en 
büyük güneş enerjisi üretim merkezi olduğunu 
ifade etmek istiyorum. Tamamı devreye girdiğinde 
Avrupa’nın en büyük dünyanın ise en büyük 5 
santralinden biri olacak.” açıklamasında bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
törende yapığı konuşmada: “Enerjide dışa 
bağımlılığı azaltmak, sürdürülebilir bir arz dengesi 
sağlamak ve en önemlisi de çevreci bir yaklaşımla 
yenilenebilir enerjide atılım yapmaya büyük 
önem veriyoruz” dedi. Varank, şunları kaydetti: 
“Türkiye için stratejik öneme sahip enerjinin 
bir kısmını yerli ve milli imkanlarla üretiyoruz. 
Küresel ısınmanın azaltılmasına yönelik önemli 
katkılar sağlıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında 
her alanda üretim seferberliği başlattık. Organize 
sanayi bölgelerimizde ve yüksek teknolojili üretim 
üslerimiz olan endüstri bölgelerinde Türkiye’nin 
yarınları için yeni tesisler, yeni yatırımlar devreye 
giriyor. Karapınar GES gibi mega yatırımlara her 
fırsatta kapı aralıyoruz. Bu tesis, muazzam güneş 
enerjisi santralı ve modern SCADA merkeziyle 
temiz enerji devrimine göz kırpıyor. Burası enerjisini 
güneşten, bizse enerjimizi milletimize hizmet 
etmekten alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

of Karapınar SPP was completed and it already 
started to generate electricity, and said: “The panel 
installation of 271 megawatts of installed power, 
called Phase-1, has been completed so far. Hopefully, 
we will put the Karapınar SPP into operation at full 
capacity by the end of 2022. Europe’s first and only 
integrated solar panel factory, meets the panel need of 
Karapınar SPP with domestic resources. The facility, 
with an investment amount of 400 million dollars, 
has an annual solar panel production capacity of 500 
megawatts. The panels produced in the facility, which 
will prevent the panel import of approximately 100 
million dollars every year, has a domesticity rate of 
over 70 percent. With Karapınar SPP, Integrated Solar 
Panel Factory and R&D facility, which is one of the best 
examples of the steps we have taken with the goal of 
Turkey as the hub of energy technologies, we put the 
stamp of domestic technology and ‘Made in Turkey’ on 
renewable energy.”
Kalyon Holding Chairman of the Board of Directors 
Cemal Kalyoncu spoke at the Konya Karapınar 
SPP (YEKA-GES-1) SCADA center groundbreaking 
ceremony. “We are living through a historic day in 
terms of our country’s domestic and renewable energy 
breakthrough. Turkey has opened a new page in the 
field of energy,” Kalyoncu said. “We have completed 
the first phase of our power plant. I would like to 
express that our power plant is currently the largest 
solar power generation center in Turkey. When all of 
them are put into operation, it will be one of the largest 
power plants in Europe and one of the 5 largest power 
plants in the world.”
In his speech at the ceremony, Minister of Industry 
and Technology Mustafa Varank said: “We attach great 
importance to reducing foreign dependency in energy, 
ensuring a sustainable supply balance and, most 
importantly, making a breakthrough in renewable 
energy with an environmentalist approach. We produce 
a fair amount of the strategically important energy for 
Turkey with domestic and national resources. We make 
significant contributions to reducing global warming. 
We started a production campaign in every field all 
over Turkey. In our organized industrial zones where 
we have high-tech production bases, new facilities and 
new investments are coming into play for the future 
of Turkey. We offer chance to mega investments like 
Karapınar SPP at every opportunity. This facility winks 
at the clean energy revolution with its massive solar 
power plant and modern SCADA center.” He finally 
added, “This facility gets its energy from the sun, and 
we get ours from serving our nation.”
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The greatest cost reduction 
in renewable energy comes 
from “solar” energy
According to the “Renewable Power Generation Costs in 
2020” report prepared by the International Renewable 
Energy Agency IRENA, replacing 800 GW of existing 
coal-fired plants with wind or solar projects of the 
same capacity would cut annual system costs by USD 
32 billion per year. When this happens, it is estimated 
that the air quality will increase, and the energy 
produced from 800 gigawatts of clean energy will 
reduce carbon dioxide emissions by 3 Gigatons.
According to the news by AA, in solar and wind projects, 
which have replaced even the cheapest coal power 
plants in terms of cost, steadily improving technologies, 
economies of scale, competitive supply chains and the 
experience of investors in adapting to new technologies 
have been the main reasons for the decrease in 
costs. In the last 10 years, the levelized energy cost of 
electricity from utility-scale solar photovoltaics (PV) fell 
85%, followed by concentrating solar power CSP (solar 
power systems without photovoltaic technology) 68%, 
onshore wind 56% and offshore wind 48%.
During the same period, levelized energy costs 
increased by 45% in geothermal energy and 18% in 
hydroelectric power plants. In this period, in addition to 
large-capacity projects in solar and wind projects, small 
and medium-sized power plants were also installed. 
According to the report, the low-cost trend in solar and 
wind projects is expected to continue despite regional 
differences.
While the economic difficulties caused by the impact of 
the global pandemic and the disruptions caused by the 
spread of COVID-19 virus last year adversely affected 
all sectors, records were achieved in the deployment 
of renewable energy sources. According to the report, 
between 2000 and 2020, renewable power generation 
capacity worldwide increased from 754 gigawatts (GW) 
to 2,800 GW. With 261 GW of new renewable power 
generation capacity added in 2020, new renewable 
generation capacity additions were almost 50% higher 
than the 176 GW added in 2019.
While this growth in new capacity additions was not 
seen for fossil fuels or nuclear, renewable energy has 
accounted for 49 percent of new capacity additions 
since 2015. This rate can rise to 53 percent according to 
the dynamics over the years.

Yenilenebilir enerjide en 
büyük maliyet düşüşü “güneş” 
enerjisinden sağlandı
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı IRENA 
tarafından hazırlanan “Yenilenebilir Enerji Üretimi 
Maliyetleri 2020” raporuna göre, dünya genelinde 
işletmede olan 800 gigavat kapasiteli kömür 
santrallerinin aynı kapasiteli rüzgar ya da güneş 
projeleri ile yer değiştirmesi durumunda sistem 
maliyetinin her yıl 32 milyar dolar azalacağı tahmin 
ediliyor. Bunun gerçekleşmesi halinde hava kalitesinin 
artacağı, 800 gigavat temiz enerjiden üretilen 
enerjinin karbondioksit kaynaklı emisyonları 3 gigaton 
azaltacağı hesaplanıyor.
AA’dan yapılan habere göre, maliyet açısından en ucuz 
kömür santrallerinin bile yerini alan güneş ve rüzgar 
projelerinde, teknolojinin gelişmesi, ekonomik büyüklük, 
rekabetçi tedarik zincirinin oluşması ve yatırımcıların 
yeni teknolojilere uyum sağlama tecrübesi edinmesi 
maliyetlerin düşmesinin ana sebepleri oldu. Son 
10 yılda seviyelendirilmiş enerji maliyetleri, şebeke 
ölçeğinde, güneş enerjisi santralleri için yüzde 85 
azalırken, fotovoltaik teknolojisinin kullanılmadığı 
güneş enerji sistemlerinde yüzde 68, karasal 
rüzgar santrallerinde yüzde 56 ve deniz üstü rüzgar 
santrallerinde yüzde 48 geriledi.
Aynı dönemde seviyelendirilmiş enerji maliyetleri, 
jeotermal enerjide yüzde 45, hidroelektrik santrallerde 
ise yüzde 18 artış gösterdi. Bu dönemde güneş 
ve rüzgar projelerinde büyük kapasiteli projelerin 
yanında küçük ve orta ölçekli santral kurulumları 
da gerçekleşti. Rapora göre, güneş ve rüzgar 
projelerindeki düşük maliyet eğiliminin bölgesel 
farklılıklara rağmen süreceği tahmin ediliyor.
Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle ortaya çıkan ekonomik zorluklar tüm 
sektörleri olumsuz etkilerken yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kapasite kurulumunda rekorlar 
gerçekleşti. Rapora göre, 2000-2020 döneminde 
küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 754 gigavattan 
2 bin 800 gigavata yükseldi. Geçen yıl sadece 
yenilenebilir enerjide 261 gigavat kapasite kurulumu 
gerçekleşirken, bu oran bir önceki yıla göre yüzde 50 
artış olarak kayıtlara geçti.
Yeni kapasite artışında bu büyüklükler, fosil kaynaklar 
ya da nükleer enerjide görülmezken, 2015’ten beri 
yenilenebilir enerji yeni kapasite ilavelerinin yüzde 
49’unu oluşturuyor. Bu oran yıllar içindeki dinamiklere 
göre yüzde 53’lere çıkabiliyor.
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Solar energy system 
installed in Kuşcağız 
Family Life Center in 
Ankara Metropolitan 
Municipality
Ankara Metropolitan Municipality has carried out another 
joint project with the European Union. In order to support 
renewable energy, a solar energy system was installed 
in Kuşcağız Family Life Center. With the installed system, 
annual savings of approximately 150 thousand TL will 
be achieved and a contribution will be made to the 
municipal budget.
Solar energy panels were installed in Ankara 
Metropolitan Municipality, Kuşcağız Family Life Center. 
With the completed project, which will generate a 
maximum of 131 kilowatt hours per day and 175 
thousand kilowatt hours per year, it is aimed to 
contribute close to 150 thousand TL per year to the 
municipal budget.

“WE WILL SWITCH TO GREEN ENERGY AND OUR 
EXPENSES WILL BE REDUCED”

Underlining that saving practices will be prioritized 
in the Metropolitan Municipality, Head of Cultural and 
Social Affairs Department Ali Bozkurt gave the following 
information on the use of renewable energy:
“The aim of this project is to meet the energy needs of 
our institution with green energy. Some of our facilities 
have too much electricity consumption. With this project 
we are carrying out, we want to both reduce electricity 
costs and ensure a shift to green energy. There is an 
annual production of approximately 175,000 kilowatts. 
This amount will make a good contribution to our 
expenses. Currently, we have implemented this project 
only in our Kuşcağız Family Life Center, and we plan to 
continue this project.”

CHILDREN OF THE CAPITAL CITY HAVE BEEN NAMED 
AS ENERGY SAVERS

Drawing attention to the importance of raising children’s 
awareness of the correct use of energy, Bozkurt said, 
“We want to raise awareness of our children in this 
regard. For this purpose, we gave our children our 
‘Energy Saver’ cards and made them aware of how to 
use energy correctly.
The Metropolitan Municipality will expand the 
environmentally friendly energy system in the common 
areas of citizens, especially in sports facilities.

 Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, Kuşcağız 
Aile Yaşam Merkezi’ne 
güneş enerjisi sistemi 
kuruldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği ile 
ortak bir projeye daha imza attı. Yenilenebilir 
enerjiyi desteklemek amacıyla Kuşcağız Aile Yaşam 
Merkezi’ne güneş enerjisi sistemi kuruldu. Kurulan 
sistemle yıllık 150 bin TL’ye yakın tasarruf sağlanarak, 
belediye bütçesine katkı sağlanacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kuşcağız Aile Yaşam 
Merkezi’ne güneş enerji panelleri kuruldu. Günde 
maksimum 131 kilowatt saat, yıllık ise 175 bin kilowatt 
saat enerjinin elde edileceği proje sayesinde belediye 
bütçesine yıllık 150 bin TL’ye yakın katkı sağlanması 
hedefleniyor.

“HEM YEŞİL ENERJİYE GEÇECEĞİZ HEM DE 
GİDERLERİMİZ AZALACAK”

Büyükşehir Belediyesinde tasarruf uygulamalarına 
öncelik verileceğine dikkat çeken Kültür ve Sosyal 
İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, yenilenebilir enerji 
kullanımına ilişkin şu bilgileri verdi:
“Bu projenin amacı kurumumuzun enerji ihtiyacının 
yeşil enerjiyle karşılanması. Bazı birimlerimizde çok 
fazla elektrik tüketimi söz konusu. Bu yürüttüğümüz 
proje ile hem elektrik masrafını düşürmek hem 
de yeşil enerjiye dönüşü sağlamak istiyoruz. Yıllık 
yaklaşık 175 bin kilowattlık bir üretim söz konusu. Bu 
rakam bizim giderlerimize iyi bir katkı yapacak. Şu an 
sadece Kuşcağız Aile Yaşam Merkezimizde bu projeyi 
hayata geçirdik. Bu projenin devamını getirmeyi 
planlıyoruz.”

BAŞKENTLİ ÇOCUKLAR ENERJİ  
KORUYUCUSU SEÇİLDİ

Enerjinin doğru kullanılmasına yönelik çocukları 
da bilinçlendirmenin önemli olduğuna dikkat çeken 
Bozkurt, “Bu konuda çocuklarımızı da bilinçlendirmek 
istiyoruz. Bunun için çocuklarımıza ‘Enerji Koruyucusu’ 
kartlarımızı verdik ve onları enerjiyi doğru 
kullanmaları konusunda bilinçlendirdik” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi kent genelinde spor 
tesisleri başta olmak üzere vatandaşların ortak 
kullanım alanlarında çevre dostu enerji sistemini 
yaygınlaştıracak.
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The water treatment plant in 
Kocaeli produces more than it 
consumes from solar energy.
The capacity of the solar power plants installed at the 
drinking water treatment plant in Kocaeli was increased. 
Thereby, the treatment plant has become a facility that 
produces more than 22% of its energy need from natural 
sources and produces more than it consumes from the 
sun.
The capacity of the solar power plants installed at the 
drinking water treatment plant in Kocaeli’s Başiskele 
district was increased.
According to the statement made by the Metropolitan 
Municipality, in addition to the 1 MW solar power plant in 
the drinking water treatment plant in Yuvacık, which is 
operated by one of the subsidiaries, İzmit Su AŞ, a new 
power plant with the same capacity was built on the roof of 
the facility building.
Thus, the treatment plant has become a facility that 
generates more than it consumes from the sun, by getting 
more than 22 percent of its energy needs from natural 
resources, with solar power plants reaching a total power 
of 2 MW.
The power plants, which cost 14.2 million Turkish Liras in 
total and produce the equivalent of one year’s electricity 
consumption of 1050 households, are expected to generate 
77 million Turkish Liras of income, as a result of their 
25-year economic life. This way, a savings of 63 million 
Turkish Liras will be achieved in current figures.
Furthermore, the hydroelectric power plant with a capacity 
of 2,300 kW at the entrance of the facility can produce 
an average of 9 million 50 thousand kWh of electricity 
annually, meeting the annual needs of approximately 3,200 
households.

Kocaeli’ndeki su arıtma 
tesisi tükettiğinden 
fazlasını güneş 
enerjisinden üretiyor
Kocaeli’de içme suyu arıtma tesisinde kurulan 
güneş enerjisi santrallerinin gücü artırıldı. Böylece 
arıtma tesisi enerji ihtiyacının yüzde 22’den fazlasını 
doğal kaynaktan elde ederek, tükettiğinden fazlasını 
güneşten üreten bir tesis haline geldi.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki içme suyu arıtma 
tesisinde kurulan güneş enerjisi santrallerinin gücü 
artırıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya 
göre, iştiraklerden İzmit Su AŞ. tarafından işletilen 
Yuvacık’taki içme suyu arıtma tesisinde bulunan 1 MW 
gücündeki güneş enerjisi santraline ilave olarak, tesis 
bina çatıları üzerine aynı kapasitede yeni bir santral 
daha yapıldı.
Böylece arıtma tesisi toplam 2 MW güce ulaşan güneş 
enerjisi santralleriyle enerji ihtiyacının yüzde 22’den 
fazlasını doğal kaynaktan elde ederek, tükettiğinden 
fazlasını güneşten üreten bir tesis haline geldi.
Toplamda 14,2 milyon liraya mal olan ve 1050 hanenin 
bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer üretim yapan 
santrallerin 25 yıllık ekonomik ömrü neticesinde 
bugünkü rakamlarla 77 milyon lira gelir getirmesi 
planlanıyor. Böylelikle güncel rakamlarla 63 milyon 
liralık bir tasarruf sağlanacak.
Ayrıca tesis girişinde bulunan 2 bin 300 kW kapasiteli 
hidroelektrik santrali de yıllık ortalama 9 milyon 50 bin 
kWh elektrik üreterek, yaklaşık 3 bin 200 hanenin yıllık 
ihtiyacını karşılayabiliyor.
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The top 20 countries that 
produce the most clean 
energy and the most fossil 
energy published!
The latest research has revealed that Norway is the 
country with the highest share of renewable energy 
in the world, while Singapore ranks first as fossil fuel 
dependent country.
According to the news from Euronews, energy tariff 
comparison platform Utility Bidder reveals the top 20 
countries in the clean energy field, as well as those 
which rely most on fossil fuels.
While coal, oil and natural gas are among the fossil 
fuels, biofuels, waste, solar, wind and hydro electricity 
generation are among the renewable energy sources.
The research, according to the data from the 
International Energy Agency, revealed that 56 percent 
of Norway’s total energy use comes from renewable 
energy. Norway is followed by Brazil and New Zealand.
45 per cent of Norway’s energy comes from 
hydroelectric generation
45 per cent of Norway’s total energy resources come 
from hydroelectric generation. Brazil is the leader in 
biofuel and waste energy. These sources account for 32 
per cent of its total energy supply.
Renewable energy sources account for 42 percent of 
New Zealand’s energy supply, which ranks the third 
highest supply of renewable energy. It is a world leader 
in wind and solar energy which make up 25 per cent of 
its energy supply.
Which 5 countries are most reliant on fossil fuels?
With 98 per cent reliance on fossil fuels, Singapore 
comes out as the worst in the world. This country meets 
73% of its energy needs from fossil fuels.
Fossil fuel use is 93 percent in Australia and 91 percent 
in South Africa. The use of fossil fuels is 90 percent in 
Luxembourg and the Netherlands.
Coal consumption in South Africa accounts for 73 
percent of all fossil fuels. In the Netherlands, 45% of total 
energy consumption is provided by natural gas.
How is the energy diversity in Turkey?
In a statement made this year, the Ministry of Energy 
and Natural Resources listed the distribution of Turkey’s 
energy resources as of the end of September 2019 as 
follows: 31.4% hydraulic energy, 28.6% natural gas, 
22.4% coal, 8.1% wind, 6.2% solar, 1.6% geothermal and 
1.7% other sources.

En fazla temiz enerji ve en 
fazla fosil enerji üreten 
20 ülke yayımlandı!
Yapılan son araştırma, Norveç’in dünyanın en yüksek 
yenilenebilir enerji payına sahip ülkesi olduğunu, 
Singapur’un ise fosil yakıta bağımlılıkta ilk sırada yer 
aldığını ortaya koydu.
Euronews‘ten yapılan habere göre, enerji tarifelerini 
kıyaslama platformu Utility Bidder, en fazla temiz 
enerji ve en fazla fosil enerji üreten 20 ülkenin listesini 
yayımladı.
Kömür, petrol ve doğal gaz fosil yakıtlar arasında 
gösterilirken, biyoyakıt, atık, güneş, rüzgar ile hidro 
elektrik üretimi yenilenebilir enerji kaynakları içinde 
yer aldı.
Uluslararası Enerji Ajansı rakamlarına dayandırılarak 
yapılan araştırma, Norveç’in toplam enerji kullanımını 
yüzde 56’sının yenilenebilir enerjiden geldiğini ortaya 
koydu. Bu ülkeyi Brezilya ve Yeni Zelanda izliyor.
Norveç’in enerjisinin yüzde 45’i hidroelektrik 
üretiminden geliyor
Norveç’in toplam enerji kaynaklarının yüzde 45’i 
hidroelektrik üretiminden geliyor. Biyoyakıt ve atık 
enerjide lider olan Brezilya’da, bu kaynaklar, toplam 
enerji arzının yüzde 32’sini oluşturuyor.
Üçüncü sırada yer alan Yeni Zelanda’nın enerji 
arzının yüzde 42’sini yenilenebilir enerji kaynakları 
oluşturuyor. Enerji arzının yüzde 25’i rüzgar ve güneş 
enerjisinden gelirken, Yeni Zelanda bu alanda dünya 
lideri.
Fosil yakıtlara en bağımlı 5 ülke hangileri?
Toplam kullandığı enerjinin yüzde 98’i fosil yakıt olan 
Singapur, bu alanda dünya rekortmeni. Bu ülke enerji 
ihtiyacının yüzde 73’unu petrol tüketiminden karşılıyor.
Avustralya’da fosil yakıt kullanımı yüzde 93, Güney 
Afrika’da ise yüzde 91 oranında. Lüksemburg ve 
Hollanda’da ise fosil yakıt kullanımı yüzde 90 oranında.
Güney Afrika’da kömür tüketimi, tüm fosil yakıtların 
yüzde 73’ünü karşılıyor. Hollanda’da, toplam enerji 
tüketiminin yüzde 45’i doğal gaz ile sağlanıyor.
Türkiye’de enerji çeşitliliği ne durumda?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu yıl yaptığı 
bir açıklamada, 2019 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 
Türkiye’nin enerji kaynaklarının dağılımını şu şekilde 
sıraladı: % 31,4’ü hidrolik enerji, % 28,6’sı doğal gaz, 
%22,4’ü kömür, % 8,1’i rüzgâr, % 6,2’si güneş, % 1,6’sı 
jeotermal ve % 1,7’si diğer kaynaklar.
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World’s largest floating 
solar farm and energy 
storage system planned 
to be built in Indonesia
Sunseap Group, a major developer of solar energy 
in Asia, has announced that it will build the world’s 
largest floating solar farm and energy storage system 
in Indonesia in the coming years. Frank Phuan, CEO of 
Sunseap Group, said that the solar farm slated to be 
built in Batam, Indonesia will start in 2022.
According to the news from Cleantechnica, the floating 
photovoltaic system, which is expected to be fully 
installed in 2024, is projected to have a capacity of 2.2 

gigawatts. The floating photovoltaic system 
(FPV) will span around 1600 hectares in 

Batam and the project is estimated 
to be around US$2 billion. The CEO 

of the company, Phuan, stated 
that with floating solar systems, 
they will be able to address the 
land constraints that urbanized 
parts of Southeast Asia face in 
tapping renewable energy.

According to Sunseap, the energy 
generated and stored will supply 

non-intermittent solar energy 
24/7. A portion of the green energy 

will be consumed within Batam while the 
balance can potentially be exported to Singapore. 

Muhammad Rudi, Chairman of BP Batam says the 
investment here will be a timely boost for Batam’s 
industries as they seek to reduce the carbon footprint of 
their operations.
This system provides good insight for structures in 
Southeast Asia that want to access renewable energy 
but cannot find a place on land. Moreover, floating farms 
not only save land, they also make energy 5% more 
efficient. The U.S. Department of Energy has announced 
that 40% of the world’s electricity needs can be met by 
combining floating solar and hydroelectric facilities.
The floating solar energy project is also a good solution 
for citizens who do not allow any structures in the 
vicinity of their living spaces. In this context, the floating 
solar energy system is a candidate to be more preferable 
in the future with its efficiency and eliminating 
settlement problems.

Endonezya’da dünyanın 
en büyük yüzer güneş 
enerjisi çiftliğinin 
yapılması planlanıyor
Asya’da güneş enerjisi alanında büyük bir geliştirici 
olan Sunseap Group ilerleyen yıllarda Endonezya’da 
dünyanın en büyük yüzer güneş enerjisi çiftliğini 
kuracağını açıkladı. Sunseap Group’un CEO’su Frank 
Phuan Endonezya’nın Batam kentinde yapılması 
planlanan güneş enerjisi çiftliğine 2022 yılında 
başlanacağını söyledi.
Cleantechnica’dan yapılan habere göre, 2024 yılında 
da tamamen kurulması beklenen yüzer fotovoltaik 
sistemin 2,2 gigawatt kapasiteye sahip 
olacağı düşünülüyor. Güneş enerjisi 
sistemi Batam’da 1600 hektar alanı 
kapsayacak ve yaklaşık olarak 2 
milyar dolara mal olacak. Şirketin 
CEO’su Phuan, bu sistemle birlikte 
Güneydoğu Asya’daki kentleşmiş 
bölgelerin yenilenebilir enerjiden 
yararlanma konusunda 
karşılaştığı arazi kısıtlamalarını 
ortadan kaldırabileceklerini 
belirtti.
Sunseap’e göre üretilen ve 
depolanan enerji günü her saati 
kesintisiz güneş enerjisi sağlayacak. 
Bununla birlikte üretilen enerjinin bir kısmı 
Batam’da tüketilecek ve gerisi Singapur’a ihraç edilecek. 
Batam Belediye Başkanı Muhammed Rudi de buraya 
yapılan yatırımın karbon ayak izini azaltmaya çalışan 
diğer endüstrilere de destek sağlayacağını söylüyor.
Bu sistem Güneydoğu Asya’da yenilebilir enerjiye 
erişmek isteyen ancak karada yer bulamayan yapılar 
için iyi bir fikir veriyor. Dahası yüzer çiftlikler yalnızca 
karadan tasarruf etmekle kalmıyor, enerjiyi de %5 daha 
verimli kılıyor. ABD Enerji Bakanlığı, yüzer güneş enerjisi 
ve hidroelektrik tesislerinin birleştirilmesiyle dünyadaki 
elektrik ihtiyacının %40’ının karşılanabileceğini açıkladı.
Ayrıca yüzer güneş enerjisi projesi yaşam alanlarının 
yakınlarına herhangi bir yapılanmaya müsaade etmeyen 
vatandaşlar için de iyi bir çözüm. Bu anlamda yüzer 
güneş enerjisi sistemi yerleşim sorunlarını ortadan 
kaldırmasıyla ve verimliliğiyle ilerleyen zamanlarda 
daha tercih edilebilir olmaya aday.
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“Let us make the 
right choices for 
climate-friendly air-
conditioning”
On June 26, World Refrigeration Day, Sustainable 
Production and Consumption Association announced 
the importance of the air conditioning industry for 
the careers of young people, emphasizing the climate 
crisis impact and cost of climatization, which has an 
indisputable place for the society in daily and industrial 
life.
Cooling is important in the production, storage and 
transportation of agricultural and animal products, 
medicines and vaccines at home, vehicle, school, hotel, 
market, hospital. Cooling in industry is one of the critical 
technologies. Stating that refrigeration is important 
for our comfort, hygiene, health and food safety in 
indoor environments, Istanbul Technical University 
Faculty Member and Sustainable Production and 
Consumption Association (SÜT-D) President Prof. Dr. Filiz 
Karaosmanoğlu made a special statement for the 26 
June World Refrigeration Day.
Let us not change our climate by heating our world for 
air conditioning
We use air conditioning by choosing the heating, 
cooling, refreshing and humidity conditions of the 

“İklim dostu 
iklimlendirme için 
doğru seçimler 
yapalım”
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği 26 Haziran 
Dünya Soğutma Günü’nde günlük ve endüstriyel 
yaşamda toplum için yeri tartışılamaz mühim 
soğutmanın iklim krizi etkisi ve maliyetine vurgu 
yapıp, uyarılarda bulunarak, iklimlendirme sektörünün 
gençlerin kariyeri için önemini açıkladı.
Soğutma evimizde, taşıtımızda, okulumuzda, 
otelimizde, marketimizde, hastanemizde iken tarımsal 
ve hayvansal ürünlerin, ilaç ve aşıların üretim, 
depolama ve taşınmasında mühimdir. Sanayide 
soğutma kritik teknolojilerden biridir. İç ortamlarda 
konfor, hijyenimiz, sağlık ve gıda güvenliğimiz için 
soğutma önemlidir diyen İstanbul Teknik Üniversitesi 
Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim 
Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, 
26 Haziran Dünya Soğutma Günü’ne özel açıklama 
yaptı.
İklimlendirme için dünyamızı ısıtarak iklimimizi 
değiştirmeyelim
Binalarımızda, odalarımızda, sanayide havayı ısıtma, 
soğutma, tazeleme ve nem koşullarını seçerek, teknik 
kararlar vererek, kapalı ortam atmosferimiz için 
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tercihlerle iklimlendirme yaparız. İklimlendirme 
cihazları üretimi ve kullanımı yaşam döngüsünde 
başta enerji tüketimi olmak üzere gezegenimize 
ve kesemize etki eder vurgusu yapan Prof. Dr. Filiz 
Karaosmanoğlu, “Enerji tükettikçe dünyamızı ısıtan, 
iklim krizine sebep olan sera gazları yayılırken, 
karbon ayak izi yükselirken, elektrik faturamız 
da yükselir. Tercih ettiğimiz iklimlendirme için 
dünyamızı ısıtarak iklimimizi değiştirmeyelim. İklim 
krizine sebep olmayalım” dedi.
Prof. Karaosmanoğlu “İklim dostu iklimlendirme 
için yurttaşların, sanayicimizin, hizmet 
sağlayıcılarımızın önünde karar ve uygulama 
seçimleri bulunmakta. İklimlendirme enerjisinin 
iklim krizine etkisini azaltmak için iki temel teknik 
yol mümkündür. Doğru teknik seçimlerle enerji 
verimli cihaz satın alarak, bakım ve onarımların 
zamanında yeterli yapılması ile elektrik üretimi 
kaynağının güneş, rüzgâr, su ve biyokütle gibi 
yenilenebilir kökenli olmasının sağlanması. 
Sektörümüz enerji verimli cihazları piyasaya 
sunmakta. Yenilenebilir kökenli elektrik tüketimi için 
de iki temel teknik yol var. İklimlendirme yapılan 
binada çatıda güneş elektriği gibi yerinde enerji 
üreterek tüketmek ve Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Garanti (YEK-G) Sistemi ile yeşil elektrik satın 
almak. Enerji piyasamızın yeni gücü YEK-G Belgesi 
ile iklimlendirme karbon ayak izini düşürecek 
soğutma sanayicimizin, ürünlerinde saklı enerji 
karbon ayak izi de düşecek ve böylece pazarda 
ihracat gücü artacaktır” hususlarına dikkat çekti.
İklimlendirme sektörümüz gençlerimizi, 
şampiyonları bekliyor
26 Haziran Dünya Soğutma Günü temasının 
“Soğutma Şampiyonları: Daha İyi Bir Dünya 
için Harika Kariyer” olarak seçildiğini ve 
gençlere ilham vermenin hedeflendiğini 
belirten Prof. Karaosmanoğlu bitki, hayvan ve 
mikroorganizmalarla birlikte yaşadığımız, ancak 
su ve kara ekosistemlerimizi bozduğumuz, 
hasat yarattığımız gezegenimizi yeşil toparlama 
seferberliğine başladığımız bu yıl, iklimlendirme 
sektöründe başta teknik mesleklerden olmak üzere 
beyaz, mavi, yeşil yakalı yetkin gençlere ihtiyacımız 
var. Gençlerimiz yerli ve çok uluslu markaların 
yer aldığı, sivil toplum ve ihracat gücü yüksek 
sektörümüzde kariyerlerinde ilerleyebilir ve doğası 
ile uyumlu yaşayan, ekosistem ve iklim dostu, 
mutlu profesyoneller olabilirler” diyerek ülkemiz 
iklimlendirme sektörüne emek verenlerin Dünya 
Soğutma Günü’nü kutladı.

air in our buildings, rooms and industry, making 
technical decisions, and preferences for indoor 
atmosphere. Underlining that the production and use 
of air conditioning appliances affect our planet and 
our budget, especially energy consumption, Prof. Dr. 
Filiz Karaosmanoğlu said, “As we consume energy, 
greenhouse gases spread and warm our planet and 
cause climate crisis and while this happens our carbon 
footprint and electricity bill also rise. Let us not change 
our climate by heating our planet for the climate we 
prefer. Let us not cause a climate crisis.
Citizens, industrialists and service providers have 
decision and implementation choices for climate-friendly 
air conditioning. Two major technical ways are possible 
to reduce the impact of air conditioning energy on the 
climate crisis. To purchase energy-efficient devices 
with the right technical choices, to make maintenance 
and repairs adequately and on time, to ensure that the 
source of electricity generation is of renewable origin 
such as solar, wind, water and biomass. Our industry 
offers energy efficient devices to the market. There 
are also two main technical ways for renewable-based 
electricity consumption. To produce and consume 
on-site energy such as solar power on the roof of the 
air-conditioned building and to purchase green electricity 
with the Renewable Energy Source Guarantee (YEK-G) 
System. Thanks to the YEK-G Certificate, the new power 
of our energy market, our refrigeration industrialists 
will reduce air conditioning carbon footprint, and the 
energy carbon footprint hidden in their products will 
also decrease, thus the export power in the market will 
increase.”
Our air-conditioning industry awaits our youth, the 
champions
Prof. Karaosmanoğlu stated that the theme of 26 
June World Refrigeration Day was chosen as “Cooling 
Champions: A Great Career for a Better World” and it 
was aimed to inspire young people. “This year, when 
we started the campaign to green our planet, where we 
live together with plants, animals and microorganisms, 
but disrupt our aquatic and land ecosystems and 
create harvests, we need competent young people with 
white, blue and green collars, especially from technical 
professions, in the air conditioning sector. Our young 
people can progress in their careers in our industry, 
where local and multinational brands are located, with 
a high level of export power and civil society, and they 
can become ecosystem and climate friendly, happy 
professionals who live in harmony with their nature.” she 
said and celebrated the World Refrigeration Day of those 
who work in the air conditioning sector of our country.
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“It is essential in Turkey to 
establish an infrastructure 
for 5,000 MW solar and 
5,000 MW wind energy 
installed capacity every 
year”
Cem Özkök, Chairman of the Board of GUYAD Renewable 
Energy Investors Association, pointed out in the 
Bloomberg HT Finance Center program, which he 
attended as a guest that drought negatively affects 
energy production from hydroelectric power plants.
In the program, emphasizing the drought experienced 
not only this year but especially in the last 5 years, Özkök 
stated that almost half of the project feasibility was 
adversely affected in the unfavorable period and they 
expect support from the decision-makers regarding the 
issue. “Especially in a period when the foreign exchange 
rates are so high, Turkey’s foreign currency should stay 
in Turkey.” Özkök said. He also stated that infrastructure 
should be established for 5 thousand MW solar and 5 

“Türkiye’de her yıl 5 
bin MW güneş ve 5 bin 
MW rüzgar enerjisi 
kurulu gücü için altyapı 
kurulması gerekli”
GÜYAD Yenilenebilir Enerji Yatırımcıları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök, konuk olarak 
katıldığı Bloomberg HT Finans Merkezi programında 
kuraklığın hidroelektrik santrallerden enerji üretimini 
olumsuz etkilediği uyarısı yaptı.
Programda, yalnız bu yıl değil özellikle son 5 yılda 
yaşanan kuraklığa vurgu yapan Özkök, yaşanan 
olumsuz süreçte proje fizibilitelerinin neredeyse yarıya 
yakın oranda olumsuz etkilendiğini ve konuyla ilgili 
olarak karar verici mercilerden destek beklediklerini 
belirtti. “Özellikle dövizin bu kadar yüksek olduğu bir 
dönemde Türkiye’nin dövizi Türkiye’de kalmalı” diyen 
Özkök, Türkiye’de her yıl 5 bin MW güneş, 5 bin MW 
da rüzgar enerjisi kurulu gücü için altyapı kurulması 
gerektiğini belirtti. 
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thousand MW wind energy installed power in Turkey 
every year. 
“Regular capacity increase in wind and solar is 
important”
Stating that there have been serious problems in 
energy production in hydroelectric power plants due 
to the drought in the last 5-6 years, Özkök said that 
this negatively affected the feasibility of the projects 
by half, and that they conveyed their requests to the 
decision-making authorities on the subject and that 
they expect support on the regulations regarding 
“system usage fees”. 
GUYAD President Cem Özkök pointed out that 
the air conditioning load, which increased with 
the summer season, can be met entirely with 
domestic and national resources, solar, wind and 
geothermal energy projects, and said that there is 
approximately 7,000 MW solar and 9,000 MW wind 
installed power in Turkey, which is insufficient for 
our country. “Turkey is a country rich in solar, wind 
and geothermal energy. Especially in summer, 
we can easily meet the air conditioning load with 
solar power. We can easily build 3 thousand MW, 
5 thousand MW solar power plants and wind 
power plants per year in Turkey. One would wish 
our natural gas power plants were used less at 
a time when the foreign exchange rates are so 
high. However, as you know, Turkey is Gazprom’s 
second largest customer in the world. We should 
give more weight to our domestic and national 
energies: solar, wind, and geothermal. Additionally, 
we have mechanical capacities in wind, and after 
the approval of TEİAŞ, we can convert this into 
electricity and add them to the license, and we can 
obtain a capacity of one thousand or one thousand 
500 MW there, which is also available in solar. We 
are on the right track as a country, but we need to 
accelerate a little more. Germany’s radiation is half 
of ours, but they have a solar installed capacity of 
55 thousand MW. We have a total of 7 thousand MW 
of solar and 9 thousand MW of wind. So why aren’t 
we able to increase it? We’re moving a bit slowly, it’s 
all in all a matter of finance, time and infrastructure. 
We need to be producing 3 thousand, 5 thousand 
MW of solar and as much wind per year. As GUYAD, 
we say that we need to establish an infrastructure 
to produce 5 thousand MW of solar and 5 thousand 
MW of wind per year. And we have to make these 
investments. Let Turkey’s foreign currency stay in 
Turkey; our true domestic and national energy is 
solar, wind, and geothermal.” he added.

“Rüzgar ve güneşte düzenli kapasite artışı 
önemli”
Son 5-6 yılda yaşanan kuraklık nedeniyle 
hidroelektrik santrallerde enerji üretiminde 
ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Özkök, bu 
durumun projelerin fizibilitesini yarı yarıya 
oranda olumsuz etkilediğini söyleyerek konuyla 
ilgili olarak karar verici mercilere taleplerini 
ilettiklerini ve ’sistem kullanım bedelleri’ 
ile ilgili düzenlemeler konusunda destek 
beklediklerini dile getirdi. 
Yaz mevsimiyle birlikte artan klima yükünün 
tamamen yerli ve milli kaynaklar olan güneş, 
rüzgar ve jeotermal kaynaklı enerji projeleriyle 
karşılanabileceğine dikkat çeken GÜYAD 
Başkanı Cem Özkök, Türkiye’de yaklaşık 7.000 
MW güneş ve 9.000 MW’lık rüzgar kurulu 
gücünün bulunduğunu, bunun ülkemiz için 
yetersiz olduğunu kaydederek şunları söyledi: 
Türkiye güneşi, rüzgarı bol ve jeotermal 
yönünden zengin bir ülke. Özellikle yazın 
ortaya çıkan klima yükünü rahatlıkla güneşle 
karşılayabiliriz. Türkiye olarak yılda 3 bin MW, 
5 bin MW Türkiye çok rahatlıkla güneş santrali, 
rüzgar santrali yapabiliriz. Gönül isterdi ki 
doğal gaz santrallerimiz dövizin bu kadar 
yüksek olduğu bir zamanda daha az kullanılmış 
olsun. Ancak Türkiye bildiğiniz gibi Gazprom’un 
dünyadaki en büyük ikinci büyük müşterisi. 
Yerli milli enerjimiz olan güneş rüzgar ve 
jeotermale daha fazla ağırlık vermeliyiz. Ayrıca 
bizim rüzgarlarda mekanik kapasitelerimiz var, 
bunu da TEİAŞ’ın onayı sonrası elektriğe çevirip 
bunları lisansa derç edip, buradan da bin, bin 
500 MW kadar kapasite elde edebiliriz, ki bu 
kapasite güneşte de var. Ülke olarak iyi yoldayız 
ama biraz daha hızlanmalıyız. Almanya’nın 
ışınımı bizim yarımız seviyesinde ama onların 
55 bin MW güneş kurulu gücü var. Bizim toplam 
7 bin MW güneş, 9 bin MW rüzgarımız az. Peki 
neden artıramıyoruz? Biraz yavaş hareket 
ediyoruz, biraz da bunların hepsi neticede 
bir finansman, zaman ve altyapı meselesi. 
Bizim yılda 3 bin, 5 bin MW güneş, bir o kadar 
da rüzgar yapıyor olmamız lazım. Biz GÜYAD 
olarak diyoruz ki yılda 5 bin MW güneş ve 5 bin 
MW rüzgar yapabilmek için altyapı kurmalıyız. 
Ve bu yatırımları yapmalıyız. Türkiye’nin dövizi 
Türkiye’de kalsın; yerli milli gerçek enerjimiz 
güneş, rüzgar ve jeotermaldir.”
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ZeroBuild Turkey’21 will 
be held on September 
22-26 with the slogan 
“Right Now, Go!”
Local and foreign sector leaders are meeting at 
ZeroBuild Turkey’21 to discuss thoroughly all aspects 
of the market transformation towards ‘Zero Energy 
Buildings’, which is one of the solutions produced for a 
livable world requiring that All New Buildings in EU must 
be built by nZEB (nearly Zero Energy Building) principles 
as of January 1, 2021. The forum, which will be held for 
the second time this year, will be open to everyone and 
free of charge between 22-26 September 2021. 
Solutions produced specifically for Zero Energy 
Buildings, which completely eliminate fossil fuel 
consumption, are of great importance in terms of the 
environment and contribute to both the individual and 
national economy. Transformation towards ‘Zero Energy 
Buildings’, which has become mandatory in European 
Union countries as of January 1, 2021, will be discussed 
at ZeroBuild Turkey’21 forum, which will be held between 
September 22-26. 
Setting off with the motto of ‘Right Now, Go!’ this year, 
the forum will consist of 30 sessions, where 110 opinion 
leaders from 35 countries will meet, each of which will 
be referenced to the “Sustainable Development Goals” 
determined by the United Nations for 2030.
Time to act for energy efficiency and energy savings
Stating that the subject of Zero Energy Buildings, 

ZeroBuild Türkiye’21, 22-
26 Eylül’de “Hemen Şimdi 
Harekete Geç!” sloganıyla 
gerçekleştirilecek
Yaşanabilir bir dünya için üretilen çözümlerden 
biri olan ve AB’de 1 Ocak 2021 itibariyle zorunlu 
hale getirilen ‘Sıfır Enerji Binalar’a dönüşümü tüm 
boyutlarıyla ele almak üzere yerli-yabancı fikir 
önderleri ZeroBuild Türkiye’21’de buluşuyor. Bu yıl 
ikincisi düzenlenecek olan forum, 22-26 Eylül 2021 
tarihleri arasında herkesin katılımına açık ve ücretsiz 
olarak yapılacak. 
Fosil yakıt tüketimini tamamen ortadan kaldıran 
Sıfır Enerji Binalar özelinde üretilen çözümler çevre 
açısından büyük önem taşırken hem birey hem de ülke 
ekonomisine katkı sunuyor. Avrupa Birliği ülkelerinde 
1 Ocak 2021 itibariyle zorunlu hale getirilen ‘Sıfır 
Enerji Binalar’a dönüşüm konusu 22-26 Eylül 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ZeroBuild 
Türkiye’21’de konuşulacak. 
Bu yıl ‘Hemen Şimdi Harekete Geç!’ sloganı ile yola 
çıkan forum, 35 ülkeden 110 fikir önderinin buluştuğu, 
her biri Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılı için 
belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na 
referans verilecek 30 oturumdan oluşacak.
Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu için harekete 
geçme zamanı
Forum kapsamında enerji verimliliğinde büyük önem 
taşıyan Sıfır Enerji Binalar konusunun tüm ana ve 
yan sektörleri de kapsayacak şekilde her açıdan 

 KISA-KISA 
 BRIEF ARTICLES 

37
Temmuz • Ağustos • Eylül / July • August • September 2021



which is of great importance in energy efficiency, will 
be discussed in every aspect, including all main and 
sub-sectors, within the scope of the Forum, Yasemin 
Somuncu, Secretary General of ZeroBuild Turkey’21 said, 
“The forum will bring together all relevant disciplines 
such as building materials, renewable energy, insulation, 
ventilation, heating, cooling, home automation, lighting, 
home appliances, finance, architecture and consultancy 
services and their suppliers and decision makers on a 
common platform. While the best practices that have been 
previously realized are discussed, opinion leaders on the 
subject will share their knowledge in order to incorporate 
the practices, in all aspects, into daily life.”
The UN’s Sustainable Development Goals reference 
point
The forum program, which will include local and foreign 
speakers, will be held in digital environment for 5 days 
with simultaneous translations from and to English. On the 
first day of ZeroBuild Turkey’21, after the opening session 
in which the role of zero energy buildings in sustainable 
development will be discussed, Green Procurement 
Strategies, compliance with EU standards, Green 
Agreement and their effects on Turkey will be reviewed. 
On the second day, the event will continue with sharing 
of experiences by experts working on energy efficiency 
financing, building and material certification systems, 
photovoltaics integrated into buildings, measurement and 
verification. The 3rd day of the forum, SEPEV Day, will 
be held jointly with the Zero Energy and Passive House 
Association (SEPEV). 
Sessions of ZeroBuild Turkey’21 on the 4th day will 
be structured in a way that points to the “Healthy and 
Quality Life”, the 3rd article; “Quality Education”, the 4th 
article; “Accessible and Clean Energy”, the 7th article 
and “Sustainable Cities and Communities”, the 11th 
article of the “Sustainable Development Goals” of the 
United Nations.  Under the title of ZeroBuild Academy, the 
program, which will be held jointly with the Ministry of 
National Education of the Republic of Turkey, will provide 
up-to-date information to vocational and technical high 
school teachers with the participation of experts and 
academics, and methods and experiences will be shared 
to quickly transform towards Zero Energy Buildings and 
campuses. The Forum will end with the ZeroBuild Turkey 
Grand Closing Panel.
You can register for ZeroBuild Turkey’21, which will bring 
together many different audiences this year to support the 
transformation towards 100% Zero Energy Buildings, free 
of charge at www.turkiye.zerobuild.org and all information 
about the forum can be accessed from the website and @
zerobuildTR / ZeroBuildTürkiye social media accounts. 

ele alınacağını ifade eden ZeroBuild Türkiye’21 
Genel Sekreteri Yasemin Somuncu, “Forum; 
yapı malzemeleri, yenilenebilir enerji, yalıtım, 
havalandırma, ısıtma, soğutma, ev otomasyonu, 
aydınlatma, ev aletleri, finans, mimarlık ve 
müşavirlik hizmetleri gibi tüm ilgili disiplinler ve 
tedarikçiler ile karar alıcıları ortak bir platformda 
bir araya getirecek. Gerçekleştirilmiş iyi örnekler 
masaya yatırılırken, uygulamaların her boyutta 
günlük hayatın olağan akışına dahil edilmesi için 
konuya dair fikir önderleri bilgilerini paylaşacak.” 
dedi.
BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
referans noktası
Yerli ve yabancı konuşmacıların yer aldığı forum 
programı 5 gün boyunca dijital ortamda ve eş 
zamanlı simultane hizmeti ile gerçekleştirilecek. 
ZeroBuild Türkiye’21’in ilk gününde sıfır enerji 
binaların sürdürülebilir kalkınmadaki rolünün 
konu edildiği açılış oturumunun ardından Yeşil 
Tedarik Stratejileri, AB standartlarına uyum, Yeşil 
Mutabakat ve Türkiye’ye etkileri ele alınacak. 
Etkinliğin ikinci günü; enerji verimliliği 
finansmanı, bina ve malzeme sertifikasyon 
sistemleri, binalara entegre fotovoltaikler, ölçme 
ve doğrulamaya ilişkin çalışan uzmanların bilgi 
paylaşımlarıyla devam edecek. Forumun 3. günü 
olan SEPEV Günü,  Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği 
(SEPEV) ile ortak gerçekleştirilecek. 
ZeroBuild Türkiye’21’in 4. günü oturumları, 
Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları”ının 3. maddesi “Sağlıklı ve Kaliteli 
Yaşam”a, 4. maddesi “Nitelikli Eğitim”e, 7. 
maddesi “Erişilebilir ve Temiz Enerji”ye ve 11. 
maddesi “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”a 
işaret edecek şekilde kurgulanacak.  ZeroBuild 
Akademi başlığında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile 
ortaklaşa gerçekleştirecek programda, uzman ve 
akademisyenlerin katılımıyla mesleki ve teknik 
lise öğretmenlerine güncel bilgiler aktarılacak, 
Sıfır Enerji Binalar’a ve yerleşkelere hızla 
ulaşmak üzere yöntemler paylaşılacak. Forum, 
ZeroBuild Türkiye Büyük Kapanış Paneli ile sona 
erecek.
Yüzde 100 Sıfır Enerji Binalara dönüşümü 
desteklemek amacıyla birçok farklı kitleyi bu yıl 
da buluşturacak olan ZeroBuild Türkiye’21’e www.
turkiye.zerobuild.org adresinden ücretsiz olarak 
kaydolunabilir, foruma dair tüm bilgilere web 
sitesinden ve @zerobuildTR / ZeroBuildTürkiye 
sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir. 
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Renewable Energy 
Certificate to Zorlu Center
Zorlu Center certifies the energy used in the shopping 
center with the International Renewable Energy 
Certificate (I-REC) and encourages the production and 
use of renewable energy for a sustainable life.
Zorlu Gayrimenkul (Real Estate) continues to develop 
Zorlu Center in an environmental, social and managerial 
sense by putting sustainability at its center in line with 
the Smart Life 2030 strategy, implemented by Zorlu 
Group to create high esteem with a focus on human-
oriented systems and innovative business models.
With this understanding, Zorlu Center has certified the 
energy it uses with the International Renewable Energy 
Certificate (I-REC) in cooperation with Zorlu Energy, one 
of the Zorlu Group companies. With this certificate for 
the shopping center, Zorlu Center certifies that Zorlu 
Energy uses the green energy it produces at Alaşehir I 
Geothermal Power Plant and encourages the production 
and use of renewable energy for a sustainable life.
Developing innovative business models for a sustainable 
life, Zorlu Center continues to reduce its environmental 
impact while making life easier, especially with its smart 
management systems and many applications ranging 
from electric taxis to electric vehicle charging units. In 
this context, the electric vehicle charging stations of 
ZES, the new generation energy brand of Zorlu Energy, 
located in Zorlu Center also certify with the International 
Renewable Energy Certificate (I-REC) that the electricity 
supplied to electric cars is acquired from clean energy.
Alongside its many existing applications, Zorlu Center, 
which has taken many steps to reduce its impact on the 
environment, had taken an important step in sustainable 
energy use with the ISO 50001 Energy Management 
System Certificate it had received. With the International 
Renewable Energy Certificate (I-REC) it received in line 
with this sustainability-oriented approach, Zorlu Center 
has confirmed that it has switched to 100% renewable 
energy on a completely voluntary basis.
Renewable Energy Certificates (RECs), created with the 
aim of popularizing renewable energy investments and 
consumption, aim to create a reliable market by tracking 
each unit of electricity produced, starting from its 
source, until it reaches the consumers. In this context, 
the I-REC (International Renewable Energy Certificate), 
developed by RECS International, contributes to the 
conscious choice of consumers in order to ensure that 
they consume energy obtained from renewable energy 
sources.

Zorlu Center’a Yenilenebilir 
Enerji Sertifikası
Zorlu Center, alışveriş merkezinde kullandığı enerjiyi 
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası(I-REC) ile 
belgelendirerek sürdürülebilir bir yaşam için yenilenebilir 
enerji üretimi ve kullanımını teşvik ediyor.
Zorlu Gayrimenkul, Zorlu Grubu’nun insan odaklı 
sistemler ve yenileyici iş modelleri odağında yüksek 
değer yaratmak üzere hayata geçirdiği ortak stratejisi 
Akıllı Hayat 2030 doğrultusunda; sürdürülebilirliği 
merkezine alarak Zorlu Center’ı çevresel, sosyal ve 
yönetimsel anlamda geliştirmeye devam ediyor.
Zorlu Center bu anlayışla, Zorlu Grubu şirketlerinden 
Zorlu Enerji ile yaptığı iş birliği ile kullandığı enerjiyi 
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası(I-REC) 
ile belgelendirdi. Zorlu Center, alışveriş merkezi 
için aldığı bu sertifikayla Zorlu Enerji’nin Alaşehir I 
Jeotermal Santrali’nde ürettiği yeşil enerjiyi kullandığını 
belgelendirerek sürdürülebilir bir yaşam için yenilebilir 
enerji üretimi ve kullanımını teşvik ediyor.
Sürdürülebilir bir yaşam için yenileyici iş modelleri 
geliştiren Zorlu Center, özellikle akıllı yönetim 
sistemleriyle elektrikli taksiden elektrikli araç şarj 
ünitelerine kadar uzanan birçok uygulamasıyla yaşamı 
kolaylaştırırken çevresel etkisini azaltmaya devam ediyor. 
Bu kapsamda Zorlu Center’da bulunan Zorlu Enerji’nin 
yeni nesil enerji markası ZES’e ait elektrikli araç şarj 
istasyonları da elektrikli otomobillere sağladığı elektriğin, 
temiz enerjiden elde edildiğini Uluslararası Yenilenebilir 
Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendiriyor.
Mevcut birçok uygulamasının yanı sıra çevresel etkisini 
azaltacak birçok adım atan Zorlu Center, aldığı ISO 50001 
Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ile sürdürülebilir enerji 
kullanımı konusunda önemli bir adım atmıştı. Zorlu Center 
sürdürülebilirlik odaklı bu yaklaşımı doğrultusunda aldığı 
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası(I-REC) ile 
tamamen gönüllük esasıyla yüzde yüz yenilebilir enerji 
kullanımına geçtiğini tescillemiş oldu.
Yenilenebilir enerji yatırımlarını ve tüketimini 
yaygınlaştırmak amacı ile oluşturulan Yenilenebilir Enerji 
Sertifikaları (RECs-Renewable Energy Certificates), 
üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak 
tüketicilere ulaşana kadar takip edilerek güvenilir bir 
piyasa oluşturulmasını hedefliyor. Bu kapsamda RECS 
International tarafından geliştirilen I-REC (International 
Renewable Energy Certificate), tüketicilerin yenilenebilir 
enerji kaynaklarından sağlanan enerjiyi tüketmesini 
sağlayabilmek için bilinçli bir seçim yapmasına katkı 
sağlıyor.

 KISA-KISA 
 BRIEF ARTICLES 

39
Temmuz • Ağustos • Eylül / July • August • September 2021



 IEA calls for global 
bans on new fossil fuel 
boilers in 2025
The International Energy Agency (IEA) has requested that 
the sale of combi boilers working with fossil fuels such 
as natural gas be banned from 2025 in order to achieve 
the “net-zero carbon emission” target in 2050 in the fight 
against climate change.
According to the news from BBC Turkish, the removal 
of combi boilers from sale is one of the 400 milestones 
suggested to reach this goal in the special report 
prepared by the agency. Sales of gasoline and diesel-
powered vehicles in the world will cease by 2035. The 
IEA states that new initiatives should no longer be made 
for coal, oil and gas exploration and supply.
It is stated that before the COP26 meeting to be held in 
Glasgow in November, where the fight against climate 
change will be discussed, this report makes an important 
contribution. At this meeting, it is aimed to agree on 

IEA, fosil yakıtla çalışan 
kombilerin satışının 
2025’ten itibaren 
yasaklanmasını istedi
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), iklim değişikliyle 
mücadelede 2050’de “net-sıfır karbon salımı” hedefine 
ulaşabilmek için, doğal gaz gibi fosil yakıtla çalışan 
kombilerin satışının 2025’ten itibaren yasaklanmasını 
istedi.
BBC Türkçe’den yapılan habere göre, kombilerin 
satıştan kaldırılması, ajansın hazırladığı özel raporda, 
bu hedefe ulaşmak için önerilen 400 adımdan biri. 
Dünyada benzinli ve dizel araçların satışı 2035’e 
kadar son bulacak. IEA ise kömür, petrol ve gaz arama 
çalışmaları ile tedariki için artık yeni girişimlerde 
bulunulmaması gerektiğini belirtiyor.
Kasım ayında Glasgow’da yapılacak ve iklim 
değişikliyle mücadelenin ele alınacağı COP26 toplantısı 
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öncesi raporun önemli bir katkı sunduğu belirtiliyor. 
Bu toplantıda, Paris İklim Sözleşmesi’nin hayata 
geçirilmesi için gereken önlemler üzerinde anlaşmaya 
varılması hedefleniyor.
Dünyada enerji üretimi ve tüketiminin ne şekilde 
yapıldığı bu bakımdan önem taşıyor. Ajansa göre, 
enerji sektörü, küresel sıcaklığın artmasına yol açan 
sera gazları salımının yüzde 75’inden sorumlu. Bilim 
insanları, küresel ısınmayı güvenli bir seviyede tutmak 
için 2100’e kadar sıcaklık artışını en fazla 1,5 santigrat 
derecede tutmak gerektiğini söylüyor.
Bu hedefi tutturabilmek için sera gazı salımının 
2030’a kadar yarı yarıya azaltılması, 2050’de de 
sıfırlanması amaçlanıyor. IEA’nın raporu ise bir yandan 
milyonlarca yeni istihdam yaratılması ve ekonomik 
büyümenin sağlanması hedefini de gözeterek bu 
amaca ulaşmanın gerçekçi yollarını ortaya koymayı 
hedefliyor.
2050’de küresel ekonominin bugünkünün iki katı 
büyüklüğe ulaşması, nüfusun iki milyar artması, ancak 
enerji talebinde yüzde 8 düşüş olması öngörülüyor.
Raporun yazarları, bu hedeflerin karbon salımı 
hedefinden taviz vermeden, havadaki karbondioksiti 
temizleyecek teknolojilere bağlı kalmadan 
gerçekleştirilebileceğini belirtiyor.
Ancak mevcut kömür, petrol ve doğal gaz yataklarına 
yenilerinin eklenmemesi gerektiğine dikkat çekiliyor.
2050’de ‘net sıfır karbon hedefi’ için atılması 
gereken adımlar:

 � Fosil yakıt kullanımı büyük ölçüde azaltılmalı; 
mevcut kömür, petrol ve doğal gaz yataklarına 
yenileri eklenmemeli

 � 2035’te gelişmiş ülkelerde 2040’ta ise tüm 
dünyada elektrik üretiminden kaynaklı karbon 
salımı sıfırlanmalı; bu dönüşüm yenilenebilir 
enerji kaynaklarıyla sağlanmalı; 2020’de 
toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 29 olan 
yenilenebilir kaynakların oranı 2050’de yüzde 90’a 
yükselmeli

 � Elektrikli arabaların şarj edilebileceği nokta sayısı 
bugün bir milyon civarında; bu sayı 2030’da 40 
milyona yükselecek şekilde bu alana yılda 90 
milyar dolar yatırım yapılmalı

 � 2035’te dünyada satılan arabaların neredeyse 
tamamı elektrikli olmalı; 2050’de ise TIR’ların 
hemen hepsi elektrikli veya yakıt pilli olmalı

 � Ekonomisi fosil yakıt üretimine dayanan ülkelerde 
kişi başına milli gelirdeki petrol ve doğal gaz 
kaynaklı payın yüzde 75 dolayında düşüş 
kaydetmesi, şu anda 1800 dolar olan bu payın 
2030’da 450 dolara düşürülmesi.

the necessary precautions to put Paris Agreement into 
practice.
How energy is produced and consumed in the world 
is important in this regard. According to the agency, 
the energy sector is the source of around three-
quarters of greenhouse gas emissions today that cause 
global warming. Scientists inform that to keep global 
warming at a safe level, it is essential to limit the global 
temperature rise at a maximum of 1.5 degrees Celsius 
until 2100.
In order to achieve this goal, it is aimed to reduce 
greenhouse gas emissions by half by 2030 and to zero 
in 2050. On the other hand, the IEA’s report aims to put 
forward realistic ways to achieve this goal, while also 
considering the goal of creating millions of new jobs and 
ensuring economic growth.
In the net zero pathway, global energy demand in 2050 is 
around 8% smaller than today, but it serves an economy 
more than twice as big and a population with 2 billion 
more people.
The authors of the report state that these targets can 
be achieved without compromising the carbon emission 
target and without relying on technologies that will 
remove carbon dioxide from the atmosphere.
However, it is pointed out that no new coal mines or mine 
extensions, oil and natural gas fields should be added to 
the existing ones.
Pathways to achieve ‘net zero carbon target’ in 2050:

 � Fossil fuel use should be substantially reduced; no 
new ones should be added to existing coal mines, 
and oil and natural gas fields.

 � In 2035, carbon emissions from electricity 
generation should be zeroed in developed countries 
and in 2040 all over the world; this transformation 
should be achieved with renewable energy sources; 
the share of renewable energy sources, which is 29 
percent in total electricity production in 2020, should 
increase to 90 percent in 2050.

 � The number of stations where electric cars can 
be charged is around one million today; 90 billion 
dollars should be invested annually in this area so 
that this number will increase to 40 million in 2030.

 � By 2035, almost all cars sold in the world should be 
electric cars, and by 2050, almost all trucks should 
be electric or fuel celled.

 � In countries whose economy is based on fossil fuel 
production, the share of oil and natural gas-based 
per capita income should decrease by around 75 
percent, this share, which is currently 1800 dollars, 
should be reduced to 450 dollars in 2030.
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IRENA Announces Its Agenda 
on “Offshore” Renewable 
Energy for the G20
According to the International Renewable Energy 
Agency (IRENA) Agenda on Offshore Renewable 
Energy for the G20, boosting offshore renewables 
will accelerate the energy transition and allow G20 
countries to build a resilient and sustainable energy 
system.
IRENA actively contributes to the G20 agenda 
by identifying actions which support the 
commercialization of offshore technologies such as 
wind, wave, tidal, ocean thermal and floating PV. The 
report was launched by IRENA’s Director-General 

Francesco La Camera during the meeting of 
G20 Environment, Climate and Energy 

Ministers in Naples. “Offshore 
renewables have the potential 

to meet more than twenty 
times of today’s global power 
demand”, said Francesco La 
Camera, Director-General 
of IRENA. “Particularly 
offshore renewables 
constitute a critical pillar 
for decarbonizing energy 

systems and fostering a global 
blue economy.

To put the world on a climate-
safe pathway, IRENA’s 1.5°C 

scenario foresees a massive growth of 
offshore wind, ocean energy and floating 

photovoltaic in the coming decades. It is expected 
that ocean energy would represent additional 350 GW 
of offshore renewable generation capacity by 2050.
IRENA includes 50 concrete actions that G20 countries 
could take while defining their national strategies for 
offshore renewables. Suggested actions include the 
strengthening of oceans governance in line with UN 
Law of the Sea, the integration of offshore renewables 
in national marine spatial planning and early 
planning for infrastructure like underwater cables 
and grids. Alongside policy frameworks, international 
cooperation and investment in R&D, the G20 is 
recommended to encourage financing for offshore 
renewable energies.

IRENA, G20 için “Offshore” 
Yenilenebilir Enerjiye İlişkin 
Gündemini Açıkladı
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 
tarafından hazırlanan G20 için Offshore (Açık Deniz) 
Yenilenebilir Enerjiye İlişkin Gündem çalışmasına göre, 
açık deniz yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması 
ile G20 ülkelerinin esnek ve sürdürülebilir bir enerji 
sistemi kurmasına olanak sağlanacak ve  enerji 
dönüşümü hız kazanacak.
IRENA, açık deniz rüzgar, dalga, gelgit, okyanus , 
termal ve yüzer fotovoltaik (FV) gibi teknolojilerinin 
ticarileştirilmesini destekleyen eylemleri belirleyerek 
G20 gündemine katkıda bulundu. Rapor, IRENA 
Genel Direktörü Francesco La Camera tarafından 
G20 Çevre, İklim ve Enerji Bakanlarının 
Napoli’deki toplantısında açıklandı. IRENA 
Genel Direktörü Francesco La Camera, 
“Offshore yenilenebilir enerjiler, 
bugünkü küresel enerji talebinin 
20 katından fazlasını karşılama 
potansiyeline sahip. Özellikle 
offshore yenilenebilir enerji 
sistemleri, enerji sistemlerinin 
karbondan arındırılması ve 
küresel bir mavi ekonominin 
teşvik edilmesi için kritik bir 
önem taşıyor.”
IRENA’nın 1,5°C senaryosu, dünyayı 
iklim açısından güvenli bir yola 
sokmak için önümüzdeki on yılda açık 
deniz rüzgarı, okyanus enerjisi ve yüzer FV 
teknolojilerinde büyük bir büyüme öngörüyor. 
2050 yılına kadar okyanus enerjisi sayesinde açık deniz 
yenilenebilir üretim kapasitesine 350 GW eklenmesi 
bekleniyor.
IRENA, G20 ülkelerinin açık deniz yenilenebilir 
kaynaklar için ulusal stratejilerini tanımlarken 50 
somut eylemin de altını çiziyor. Önerilen eylemler 
arasında, BM Deniz Yasası ile uyumlu olarak okyanus 
yönetiminin güçlendirilmesi, açık deniz yenilenebilir 
enerji kaynaklarının ulusal deniz mekansal 
planlamasına entegrasyonu ve su altı kabloları ve 
şebekeleri gibi altyapı için öncelikli planlamalar yer 
alıyor. Politika çerçeveleri, uluslararası işbirliği ve Ar-
Ge yatırımlarının yanı sıra G20’nin offshore yenilenebilir 
enerjiler için finasmanı teşvik etmesi tavsiye ediliyor.
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Indian billionaire to 
invest $10 billion in 
green energy
Indian billionaire Mukesh Ambani’s company Reliance 
Industries Ltd. announced that it would invest Rs 75,000 
crore ($10 billion) in three years towards the “Green 
Vision” plan.
Addressing the shareholders, Ambani said that Reliance 
would create and offer a fully integrated, end-to-end 
renewables energy eco-system, and that he would 
invest over Rs 60,000 crore to build four “Giga factories” 
in the Indian State of Gujarat. Ambani also noted that 
they would invest an additional Rs 15,000 crore in value 
chain, partnerships and future technologies, including 
upstream and downstream industries.
Reliance Industries, which operates the world’s largest 
oil refining facility and generates 60 percent of its 
revenues from oil refineries and petrochemicals, will 
invest in green energy to produce solar modules, 
hydrogen, fuel cells and batteries to store electricity. 
Targeting net zero emissions by 2035, the company 
plans to install at least 100 thousand MW of solar power 
by 2030, the majority of which is rooftop installations.

Hintli milyarder yeşil 
enerjiye 10 milyar 
dolar yatırım yapacak
Hintli milyarder Mukesh Ambani’nin şirketi Reliance 
Industries Ltd., açıkladığı “Yeşil Vizyon” planı 
kapsamında 3 yıl içinde yeşil enerjiye 750 milyar Rupi 
(10 milyar dolar) yatırım yapacak.
Reliance’ın tamamen entegre, uçtan uca bir 
yenilenebilir enerji ekosistemi oluşturacağını belirten 
Ambani hissedarlara yaptığı açıklamada, Hindistan’ın 
Gujarat Eyaleti’nde dört “giga fabrika” kurmak için 
600 milyar Rupinin üzerinde yatırım yapacağını 
açıkladı. Ambani ayrıca, petrol ve gaz arama ve üretim 
sektörleri de dahil olmak üzere değer zincirine, 
ortaklıklara ve gelecekteki teknolojilere 150 milyar 
Rupi daha ek yatırım yapacaklarını kaydetti.
Dünyanın en büyük petrol rafine tesisini işleten 
ve gelirlerinin yüzde 60’ını petrol rafinerileri ve 
petrokimyadan elde eden Reliance Industries yeşil 
enerji yatırımlarını, solar modüller, hidrojen, yakıt 
hücreleri ve elektrik depolamak için bataryalar 
üretmek üzere gerçekleştirecek. 2035 yılına kadar 
net sıfır emisyon hedefleyen şirket, 2030 yılına kadar, 
çoğunlukla çatı kurulumları olmak üzere en az 100 bin 
MW güneş enerjisi kurulumu planlıyor.
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“21 JUNE WORLD 
SOLAR DAY” MEETING IN 
ANTALYA
Companies active in the energy sector came together as part 
of the “21 June World Solar Day” in Antalya.
The activities regarding the future of the energy sector in 
Turkey and the current situation of the sector was discussed 
during the meeting hosted by the Global Energy Agency. Mu-
rat Dilek, who is the Executive Chair of the Board of Domino 
Expo and President of the Global Energy Agency, empha-
sised that solar energy is of strategic importance in terms of 
domestic and national resources in Turkey.
Dilek reminded that the energy sector is developing rapidly 
and stated, “The energy sector has been developing rapidly 
in Turkey since the 2000s. However, we need to take quicker 
steps in terms of solar energy. The angle of the sun in Turkey 
and the number of sunny days are of a great advantage to us. 
However, we only have a 3% share within the total energy 
sector. We need to increase this share.” 
Kutay Kaleli, Chairman of the Board of GÜNDER Internation-
al Solar Energy Society Turkey Section, also attended the 
meeting. Kaleli stated that utilisation of renewable energy 
sources should increase and made the following statement: 
“According to the 2025 zero carbon report of the Interna-
tional Energy Agency, a transformation will take place in 
the world in 2030 and beyond. The most important actors 
of this transformation will be renewable energy investments 
and its users. If our goal is to keep our global warming targets 
below 2.5 degrees Celsius, we need to significant initiatives 
which will increase the use of renewable energy. The sun is 
one of the most important actors for this.”

“21 HAZİRAN DÜNYA 
GÜNEŞ GÜNÜ” 
BULUŞMASI ANTALYA’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Antalya’da “21 Haziran Dünya Güneş Günü” kapsamında 
enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar bir araya geldi.
Global Enerji Derneği ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, 
Türkiye’de enerji sektörünün geleceğine ilişkin çalışmalar ve 
sektörün durumu değerlendirildi. Domino Fuarcılık Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Global Enerji Derneği Başkanı Murat 
Dilek, güneş enerjisinin Türkiye’de yerli ve milli kaynaklar 
açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.
Dilek, enerji sektörünün hızla geliştiğini belirterek, “Türki-
ye’de 2000’li yıllardan bu yana enerji sektörü hızla gelişiyor. 
Ancak güneş enerjisinde daha hızlı adımlar atmamız gere-
kiyor. Türkiye’ye güneşin geliş açısı, güneşli gün sayısı bizler 
için büyük bir avantaj. Ancak toplam enerji sektöründe henüz 
yüzde 3’lük bir paya sahibiz. Bunu daha çok arttırmamız 
gerekiyor.” açıklamasında bulundu.
Toplantıda yer alan Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu 
Türkiye Bölümü GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Kutay 
Kaleli, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması 
gerektiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Uluslararası 
Enerji Ajansı’nın 2025 sıfır karbon raporuna göre 2030 ve 
sonrasında dünyada farklı bir dönüşüm gerçekleşecek. Bu 
dönüşümün en önemli aktörleri de yenilebilir enerji yatırım 
ve kullanıcıları olacak. Eğer küresel ısınma hedeflerimizi 2,5 
santigrat derecenin altında tutmayı hedefliyorsak yenilebilir 
enerjini kullanımının arttırılması konusunda çok önemli gi-
rişimlerde bulunmamız gerekiyor. Güneş, bunun en önemli 
aktörlerinden bir tanesidir.”

GÜNDER’DEN / FROM GÜNDER
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EIF 2021-GÜNDER EXPO 
STANDS ON SALE! DON’T 
MISS OUT!
As a result of the cooperation between the International Solar 
Energy Society Turkey Section, GÜNDER and the energy sector’s 
largest expo, EIF World Energy Congress and Expo, GÜNDER will 
be setting up the “GÜNDER – Solar Energy Pavilion” at the Expo 
which will be taking place on 13-15 October 2021 in Antalya. 
A total of 18 companies will be given the opportunity to par-

ticipate in the GÜNDER Pavilion by setting up their 
stands. By doing so, they will not only gain a higher 
level of visibility, but will also gain the opportunity 
to develop new cooperation initiatives with many 
investors who will be visiting the expo. 

EIF 2021-GÜNDER 
PAVİLYON STANDLARI 
SATIŞTA! YERİNİZİ 
ALMAK İÇİN ACELE EDİN!
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü 
GÜNDER ve enerji sektörünün en büyük fuarı EIF Dünya 
Enerji Kongresi ve Fuarı arasında yapılan iş birliği ile 13-15 
Ekim 2021 tarihleri arasında Antalya’da “GÜNDER - Güneş 
Enerjisi Pavilyonu” kurulacak.
GÜNDER Pavilyonu’nda toplam 18 firma-
ya katılım imkânı sağlanacak, firmalar stand 
açarak hem görünürlüğünü artıracak hem de 
fuarı ziyaret edecek birçok yatırımcı ile yeni 
iş birlikleri yapma olanağına sahip olacak. 

GÜNDER PAVİLYONU KAPSAMINDA 
SUNULAN HİZMETLER: 

 � 10m² lik MAXIMA özel stand alanı,
 � Ücretsiz 2021 yılı GÜNDER üyeliği,
 � 1 adet broşürlük - 1 adet masa - 4 adet 

sandalye, 1 adet LCD monitör,
 � Fuar süresince kahve , çay servisi - hostes ve 

servis elemanı
 � 1 m² dijital logo basımı ve uygulaması,
 � Her firma için 50 kişilik ücretsiz fuar ve kongre 

katılım hakkı,
 � Fuar katalogunda logo kullanımı,
 � Pavilyonda kurulacak özel sunum alanında 

katılımcı yetkililerine 30 dakikalık sunum hakkı 
ve firma sunum programlarının kongre web 
sitesinde yayınlanması,

 � Fuar web sayfasında logo kullanımı ve firmanın 
web sayfasına link verilmesi,

 � Ticaret Bakanlığı veya KOSGEB desteği,
 � 1 (Bir) yıllık maabir.com Enerji Ticaret platformu 

PREMIUM üyelik hizmeti,
 � B2B görüşmelerine ücretsiz katılım imkânı 

hizmeti verilecektir.
 � KATILIM ÜCRETİ: 2.750 € + KDV olup Döviz Kuru 

8,00 TL’den hesaplanacaktır.*
 � Tüm güneş enerji dostlarını, ailemizin bu büyük 

buluşmasına davet ediyoruz.

SERVICES IN THE SCOPE OF THE 
GÜNDER PAVILION: (BOX)

 � 10m² MAXIMA special stand area,

 � Free membership to GÜNDER 2021,

 � 1 brochure stand - 1 table - 4 chairs, 1 LCD 
screen,

 � Tea-coffee service and hostess/service 
staff for the duration of the expo,

 � 1m² digital logo printing and application,

 � Free participation to the expo and congress 
for 50 persons from each company,

 � Use of logo in Expo catalogue,

 � 30 minute presentation opportunity to be 
given to executives of participants in the 
special presentation area of the pavilion,

 � Use of logo and sharing of company 
website on the Expo website,

 � Support of Ministry of Trade or KOSGEB,

 � 1 (one) year maabir.com Energy Trade 
platform PREMIUM membership services,

 � Free of charge participation in B2B 
meetings.

 � PARTICIPATION FEE: 2,750€ + VAT, 8.00TRY 
to be taken as currency exchange rate.*

 � We invite all friends of solar energy to join 
our extended family in this great event.

ENERGY CONGRESS AND EXPO
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AYRINTILI BİLGİ İÇİN:
EIF 2021 İLETİŞİM

Gül YILMAZ / GENEL KOORDİNATÖR
Tel :+90 312 447 46 44-45

GSM : 0 533 721 11 95
gul@dominoexpo.com
GÜNDER İLETİŞİM

İsmihan ÖZEN / Ofis Koordinatörü
Tel: +90 312 418 18 87
Tel:+90 312 418 08 38

bilgi@gunder.org.tr
*EIF 2021 ENERJİ FUARI ULUSLARARASI FUAR 
OLDUĞUNDAN T.C. TİCARET BAKANLIĞI VE KOS-
GEB TARAFINDAN DESTEKLENMEKTEDİR. Ticaret 
Bakanlığı, Stand katılımcılarımızın yer kirası ile stand gider-
lerine hibe desteği vermektedir. Katılımcı şirketlerin fuara 
katılımı kapsamında yaptığı yer kirası ve stand masrafları için 
ödenen fatura tutarının %50’si üst limit azami 49.000 TL’ye 
kadar firmalara hibe verilmektedir.  Eğer katılımcı firmalar 
üretici ise yada bir üretici ile pazarlama sözleşmesine sahipse 
bu destekten faydalanabilirler.  Eğer stand açan firmalar 
bu özelliklerden birini taşımıyorsa ve KOSGEB üyesi ise 
KOSGEB’den 12.500 TL kadar hibe alabileceklerdir.

FOR FURTHER DETAILS:
EIF 2021 CONTACT DETAILS

Gül YILMAZ / GENERAL COORDINATOR
Tel :+90 312 447 46 44-45

GSM : 0 533 721 11 95
gul@dominoexpo.com

GÜNDER CONTACT DETAILS
İsmihan ÖZEN / Office Coordinator

Tel: +90 312 418 18 87
Tel: +90 312 418 08 38

bilgi@gunder.org.tr
*THE EIF 2021 ENERGY EXPO IS AN INTERNATIONAL EXPO 
AND THIS IS SUPPORTED BY THE TURKISH MINISTRY OF 
TRADE AND KOSGEB. The Ministry of Trade is providing grant 
support for hiring of stands and areas for Stand participants. 
A grant amount of up to 49,000 TRY, which is a maximum 
of 50% of invoiced amounts paid for the hiring of areas 
and stand expenditures, will be provided to participating 
companies in the scope of expo participation. If participating 
companies are manufacturers or hold marketing agreements 
with manufacturers, they are able to take advantage of this 
support. If companies hiring stands do not meet these criteria 
but are a KOSGEB member, they will have the opportunity to 
receive a grant of up to 12,500 TRY.
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“REVISION OF PHOTOVOLTAIC 
POWER EMPLOYEES AND SOLAR 
ENERGY THERMAL STANDARDS AND 
QUALIFICATIONS” COMPLETED WITH 
GÜNDER VOC-TEST CENTRES
The revision of Photovoltaic Power Employees and Solar Energy 
Thermal Standards and Qualifications was completed in the scope 
of the GÜNDER VOC-Test Centres (GÜNDERMYM) Project with the 
invaluable contributions of the private sector, public sector and mem-
bers of academia. 
Workshops which began online in 27-28 January 2021 were com-
pleted in July 2021 in the GÜNDER VOC-Test Centres (GÜNDERMYM) 
Project, which is in the scope of the VOC Test-III Grant Scheme Pro-
gramme and is financed under the “Employment, Education, Social 
Policies Secctorial Operational Programme” of the IPA-Instrument for 
Pre-Accession developed within the scope of the financial cooperation 
between Turkey and the European Union. 
The workshops were attended by a total of 50 persons comprising of 
representatives of the private and public sectors and also academia. 
Participants shared their experiences in this field in the workshops. 
The activities implemented and also which plan to be conducted in 
the scope of GÜNDER MYM (which is the first VOC-TEST CENTRE for 
the solar energy sector) are summarised below: 

GÜNDERMYM’DE “FOTOVOLTAİK 
GÜÇ PERSONELİ VE GÜNEŞ 
ENERJİSİ ISIL STANDART VE 
YETERLİLİKLERİN REVİZYONU” 
TAMAMLANDI
GÜNDER VOC-Test Merkezleri (GÜNDERMYM) Projesi 
Kapsamında, Fotovoltaik Güç Personeli ve Güneş Enerjisi 
Isıl Standart ve Yeterliliklerin Revizyonu, özel sektör, kamu ve 
akademisyenlerin değerli katkılarıyla tamamlandı.
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği kapsamında 
geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument 
for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar 
Sektörel Operasyonel Programı” altında finanse edilen VOC 
Test-III Hibe Programı dahilinde yer alan, GÜNDER VO-
C-Test Merkezleri (GÜNDERMYM) projesi kapsamında ger-
çekleştirilen çalıştaylar, 27-28 Ocak 2021 tarihlerinde çevrimiçi 
olarak başladı ve Temmuz 2021’de tamamlandı.
Çalıştaylara, özel sektör, kamu ve akademik temsilcilerden 
toplamda 50 kişi katılarak bu alandaki tecrübelerini paylaştı.
Güneş Enerjisi sektörünün ilk VOC TEST MERKEZİ olacak 
GÜNDER MYM kapsamında yapılan ve yapılacak olan faa-
liyetler kısaca şöyle: 

MYM

MESLEKİ
YETERLİLİK
MERKEZİ
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 � Ulusal mesleki standartların ve/veya 
ulusal yeterliliklerin geliştirilmesi ve/
veya revizyonu ulusal mesleki standart-
ları ve ulusal yeterliliklerin geliştirilmesi 
veya revizyonu için alan uzmanlarından 
oluşan teknik çalışma grubu ile standart 
ve yeterliliklerin revizyonu tamamlandı.

 � MYK ile ön yetkilendirme sözleşmesi 
imzalandı.

 � Ulusal yeterlilikler doğrultusunda pratik 
ve teorik sınav materyalleri hazırlanıp, 
Ulusal yeterliliklerin kalite güvencesi sağ-
lamak üzere pilot sınavlar uygulanacak.

 � TS EN ISO/IEC: 17024 standardı, 
UYS gereklilikleri ve MYK tarafından 
belirlenen ilkeler doğrultusunda sınav ve 
belgelendirmeye ilişkin finansal, beşerî ve 
teknik altyapılar oluşturulacak.

 � Akreditasyon ve yetkilendirme ile ilgili 
prosedürler geliştirilmek ve gerekli do-
kümantasyonu sağlayarak kalite güvence 
sistemi kurulacak.

 � Sınav ve belgelendirme süreçlerinde gö-
revlendirilecek personelin kapasitesini 
geliştirmek üzere UYS doğrultusunda 
eğitimler sağlanmak ve faaliyetler yürü-
tülecek (TS EN ISO/IEC: 17024 Stan-
dardı eğitimi dahil).

 � Kalite güvencesi sağlanmış bilgi tekno-
lojisi yapıları, yazılım ve uygulamaları 
kurarak; ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçleri 
için bilgi güvenliği mekanizmaları oluşturulacak.

 � TÜRKAK veya Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile kar-
şılıklı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumları 
tarafından akredite edilecek.

 � MYK tarafından sınav ve belgelendirme kuruluşu olarak 
yetkilendirilme gerçekleşecek,

 � Diğer yetkilendirilmiş veya yetkilendirilecek belgelendirme 
kuruluşları ile bilgi ve deneyim paylaşımı yaparak sistemin 
sürdürülebilirliğine katkıda bulunulacak.

 � Projenin öngörülen diğer faaliyetleri ile uyumlu olacak şekilde, 
tamamlayıcı bir faaliyet olarak Ulusal Yeterlilik Sistemi, ulusal 
meslek standartları, ulusal yeterlilikler, sınav ve belgelendirme, 
MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Türkiye Yeterlilikler Çer-
çevesi konularında kamu ve özel sektörde, STK’larda, eğitim 
sağlayıcılarda, bireylerde, ilgili paydaşlarda, vb. farkındalık 
yaratmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek.

 � Aynı proje teklifi içinde farklı illerde birden fazla VOC-Test 
Merkezi kurulması teşvik edilecektir.
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 � Development and/or revision of na-
tional vocational standards and/or national 
qualifications: The revision of standards 
and qualifications was completed with the 
technical working group consisting of sector 
experts for the development or revision of 
national vocational standards and national 
qualifications. 

 � A pre-authorisation agreement was 
signed with the VQA.

 � Practical and theoretical examination 
materials will be prepared in line with na-
tional qualifications, and pilot exams will 
be conducted to ensure quality assurance 
of national qualifications.

 � Financial, human and technical infra-
structure for examination and certification 
will be established in line with the TS EN 
ISO/IEC: 17024 standard, national quali-
fications system (NQS) requirements and 
the principles determined by the VQA.

 � A quality assurance system will be 
established by providing the necessary 
documentation to develop accreditation 
and authorisation procedures.

 � Training will be provided and activities 
will be implemented in line with the NQS in 
order to improve the capacity of the person-
nel to be assigned in the examination and 

certification processes (including the TS EN 
ISO/IEC: 17024 Standard training).

 � Information security mechanisms will be established for assessment, 
evaluation and certification processes by means of establishing quali-
ty-assured information technology structures, software and applications.

 � It will be accredited by accreditation bodies that have signed a mutual 
recognition agreement with the Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) 
or the European co-operation for Accreditation (EA).

 � Authorisation by VQA, as an examination and certification body.
 � Contribution to the sustainability of the system by exchanging knowl-

edge and experience with other authorised or to be authorised certi-
fication bodies.

 � As complimentary to other planned activities of the project, awareness 
raising activities shall be conducted targeting the public and private sec-
tors, NGOs, providers of training, individuals, relevant stakeholders, etc. 
on topics such as the National Qualifications System, national vocational 
standards, national qualifications, examination and certification, VQA 
Vocational Qualification Certificates, Turkish Qualifications Framework.

 � The establishment of more than one VOC-Test Centre in various provinces 
within the same project proposal will be encouraged.
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What was the original purpose of establishment?
Cezeri Green Technology Vocational and Technical Anatolian 
High School, which started education in September 2017, 
is the first and only thematic school operating in the field of 
renewable energy technologies in our country.
At school, the qualified individuals needed by the industry 
are educated, and educational activities are carried out for 
individuals who are academically as well as professionally 
well-equipped to continue their higher education. In this 
context, the school aims to train engineer candidates who 
can transform knowledge into skills in line with its founding 
purposes. The education period at the school is 4 years.

What fields and branches are there in the school, what is 
the quota status of the school?
There are Renewable Energy Technology and Electric-Elec-
tronic Technology fields in our school. In vocational and tech-
nical secondary education, students are placed in their fields 
accordingly in the 9th grade. When they pass to the 10th 

Okul hangi amaçla kurulmuştur?
Eylül 2017’de eğitim-öğretime başlayan Cezeri Yeşil Tek-
noloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ülkemizin yenile-
nebilir enerji teknolojileri alanında faaliyet gösteren ilk ve 
tek tematik okuldur.
Okulda, sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü yetiş-
tirilmekte, akademik olduğu kadar meslekî bakımdan do-
nanımlı bireylerin yükseköğretime devam etmesine yönelik 
eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Bu anlamda 
okul, kuruluş amaçları doğrultusunda bilgiyi beceriye dönüş-
türebilen mühendis adayları yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
Okulda öğrenim süresi 4 yıldır.

Okulda hangi alanlar ve dallar bulunmaktadır, kon-
tenjan durumu nedir?
Okulumuzda Yenilenebilir Enerji Teknolojisi ve Elektrik-E-
lektronik Teknolojisi alanları bulunmaktadır. Meslekî ve 
teknik ortaöğretimde öğrenciler 9. sınıfta doğrudan alana 

ÜLKEMİZİN YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDA 
FAALİYET GÖSTEREN İLK VE TEK TEMATİK OKULU: 

CEZERİ YEŞİL TEKNOLOJİ MESLEKİ VE TEKNİK 
ANADOLU LİSESİ

THE FIRST AND ONLY THEMATIC SCHOOL OPERATING IN THE FIELD OF 
RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES IN OUR COUNTRY

GÜNEŞİN İZİNDE / ON THE TRAIL OF THE SUN
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grade, the field education deepens and branch education 
starts. Accordingly; Renewable Energy Technology students 
are given training in the fields of Renewable Energy Systems. 
Students in the field of Electrical-Electronics Technology 
are given training in the field of Industrial Maintenance and 
Repair.
In the 2021-2022 academic year, the quota of 90 students, 
60 in the field of Renewable Energy Technologies and 30 in 
the field of Electric-Electronic Technologies, was determined by 
the Ministry of National Education. The school has a student 
capacity of 360, 90 for 9th grades, 90 for 10th grades, 90 
for 11th grades, and 90 for 12th grades.

How to enroll in school?
The school admits students with the High School Entrance 
Examination (LGS). Student placement and registration pro-
cedures are carried out centrally by the Ministry of National 
Education according to LGS score advantage. No interview, 
practice exam, etc. is performed for school enrollment.

yerleşmektedir. 10. sınıfta geçtiklerinde alan eğitiminde de-
rinleşme yoluna gidilmekte, dal eğitimine geçilmektedir. Buna 
göre; Yenilenebilir Enerji Teknolojisi alanı öğrencilerine; 
Yenilenebilir Enerjisi Sistemleri dallarında eğitim verilmek-
tedir. Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı öğrencilerine; 
Endüstriyel Bakım Onarım dalında eğitim verilmektedir.
2021-2022 eğitim-öğretim yılında okulda Yenilenebilir Enerji 
Teknolojileri alanında 60 ve Elektrik-Elektronik Teknolojileri 
alanında 30 olmak üzere 90 öğrenci kontenjanı Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Okulun 9. sınıflar: 90, 
10. sınıflar: 90, 11. sınıflar: 90, 12. sınıflar: 90 olmak üzere 
öğrenci kapasitesi 360’tır.

Okula kayıt nasıl yapılmaktadır?
Okul, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile öğrenci almaktadır. 
Öğrenci yerleştirme ve kayıt işlemleri, merkezî olarak Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından LGS puan üstünlüğüne göre 
gerçekleştirilmektedir. Okula kayıt için herhangi bir mülakat, 
uygulama sınavı vb. gerçekleştirilmemektedir.
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How is academic education given?
The academic courses of the school are mainly math and science 
and the Anatolian technical curriculum is in effect. Elective 
courses and academic support courses are determined among 
the courses aimed at preparing for university in line with the 
higher education needs of our students. 

How does time pass at school?
Course entry-exit times are determined by the board of teachers 
held at the beginning of the year, and education and training 
take place generally between 08:30 and 16:30. In addition 
to academic courses and shop classes, student clubs are de-
termined according to the preferences of the students. At the 
beginning of each academic year, clubs are determined by 
applying a questionnaire to the students.
In line with the Support and Training Courses e-Guide published 
by the Directorate General for Measurement, Assessment and 
Examination Services of the Ministry of National Education, 
courses are organized to support students academically.
In order to ensure that students continue their education in a 
safe environment, students are not allowed to go out of school 
during school hours. Students meet their nutritional needs from 
the school canteen or with the food they bring with them. In 
addition, there is a cafeteria in the school boardinghouse and 
externs are offered a paid meal. 

Do graduates of your school have the opportunity to go to 
university without an exam? 
It is not possible to pass from our school to the university with-
out an exam. However, they are placed in universities that give 
priority to MTOK (Vocational and Technical Secondary School) 
graduates. Candidates who have graduated from the following 
fields/branches of vocational and technical secondary schools 
are preferably placed in the quotas reserved for graduates of 
vocational and technical secondary schools (MTOK) of the 
following undergraduate programs of technology faculties:

  Digital Forensic Engineering (M.T.O.K.) Math/Science
  Computer Engineering (M.T.O.K.) Math/Science
  Information Systems Engineering (M.T.O.K.) Math/Science
  Biomedical Engineering (M.T.O.K.) Math/Science
  Electrical electronics Engineering (M.T.O.K.) Math/Science
  Electronics and Communications Engineering (M.T.O.K.) 

Math/Science
  Industrial Design Engineering (M.T.O.K.) Math/Science
  Energy systems Engineering (M.T.O.K.) Math/Science
  Manufacturing Engineering (M.T.O.K.) Math/Science
  Mechatronic Engineering (M.T.O.K.) Math/Science
  Mechanical Engineering (M.T.O.K.) Math/Science
  Mechanical and Manufacturing Engineering (M.T.O.K.) 

Math/Science

Akademik eğitim nasıl veriliyor?
Okulun akademik dersleri sayısal ağırlıklı olup Anadolu 
teknik programı uygulanmaktadır. Seçmeli ders ve akademik 
destek dersleri, öğrencilerimizin yükseköğrenim ihtiyaçları 
doğrultusunda üniversiteye hazırlanmaya yönelik dersler 
arasından belirlenmektedir. 

Okulda zaman nasıl geçiyor?
Ders giriş-çıkış saatleri sene başında yapılan öğretmenler 
kurulu tarafından belirlenmekte olup genellikle 08:30-16:30 
saatleri arasında eğitim-öğretim yapılmaktadır. Akademik 
dersler ve atölye derslerinin yanı sıra kurulan öğrenci ku-
lüpleri, öğrencilerin tercihlerine göre belirlenmektedir. Her 
eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere anket uygulanarak 
kulüpler tespit edilir.
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Des-
tekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu doğrultusunda 
öğrencilerin akademik yönden desteklenmesi için kurslar 
düzenlenmektedir.
Öğrencilerin güvenli bir ortamda öğrenimlerine devam 
etmesini temin etmek amacıyla öğrencilerin okul saatleri 
içerisinde okul dışına çıkışına izin verilmemektedir. Öğ-
renciler, beslenme ihtiyaçlarını okulda bulunan kantin ya 
da evde hazırlayarak yanlarında getirdikleri yiyecekler ile 
karşılamaktadır. Ayrıca okul pansiyonunda yemekhane bu-
lunmakta olup gündüzlü öğrencilere de ücretli yemek imkânı 
sunulmaktadır. 

Okulunuz mezunlarının üniversiteye sınavsız geçiş 
imkânı var mı? 
Okulumuzdan üniversiteye sınavsız geçiş imkânı bulunma-
maktadır. Ancak M.T.O.K. mezunlarına öncelik tanıyan 
üniversitelere öncelikli yerleştirilmektedirler. Teknoloji fa-
kültelerinin aşağıda yer alan lisans programlarının mesle-
ki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları için ayrılan 
kontenjanlarına (M.T.O.K.), mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun 
olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilmektir:

  Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY
  Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY
  Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY
  Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY
  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY
  Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY
  Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY
  İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY
  Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY
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  Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY
  Makine ve İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesini neden tercih etmelisiniz?
Hedefleri olan bir okuluz, bunun için çalışıyoruz. Yetenekli, 
araştırmayı seven, geliştiren ve uygulama yapmayı seven 
öğrencileri bekliyoruz, Mazeret öne süren değil üretim odak-
lıyız, Proje odaklıyız, Disiplinliyiz, takım hâlinde çalışırız, 
Evrensel düşünüyoruz, her alanda öncü olma iddiasındayız, 
Ahilik kültürü, millî, manevi ve ahlaki değerleri ilke edi-
niyoruz, Akademik eğitime önem veriyoruz, Çekirdekten 
mühendis adayları yetiştirme hedefimizi var. 

Why should you choose Cezeri Green Technology 
Vocational and Technical Anatolian High School?
As a school we have goals, and we are working to-
wards those goals. We welcome talented students 
who love to research, develop and practice; We are 
not making excuses, we are production and project 
oriented; We are disciplined, we work as a team; We 
think universally, we claim to be a pioneer in every 
field; We adopt the Ahi culture, national, spiritual 
and moral values as a principle; We attach impor-
tance to academic education; We have the goal 
of raising engineer candidates through the ranks. 
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The results of the “SolarGenç [Solar Youth]” Project carried out 
by the Solarbaba platform, which aims to raise awareness 
on the use of clean energy, were announced. First place was 
awarded to Helios with their smart village project, second 
place was awarded to Ecolution with their sustainable waste 
system project and Prizma was awarded third place with their 
sustainable cities design in the project where 75 university 
students and 9 separate teams competed.

Energy Training for Youth 
The SolarGenç Project, implemented by Solarbaba, is con-
ducted with the aim to increase the knowledge of students 
interested in the energy sector regarding clean energy sources, 

Temiz enerji kullanımı farkındalığını amaç edinen Solarbaba 
platformunun gerçekleştirdiği Solargenç Projesi’nin sonuç-
ları belli oldu. 75 üniversite öğrencisinin katıldığı ve 9 ayrı 
ekibin yarıştığı projede birinciliği tarım odaklı akıllı köyler 
projesi ile Helios, ikinciliği atık sistemi sürdürülebilirliği ile 
Ecolution, üçüncülüğü ise sürdürülebilir şehirler tasarımı 
ile Prizma ekibi hak etti. 

Gençlere enerji eğitimi 
Solarbaba tarafından yürütülen SolarGenç Projesi, enerji 
sektörüne ilgi duyan öğrencilerin başta güneş enerjisi olmak 
üzere temiz enerji kaynakları, elektrikli ulaşım, enerji depo-
lama ve iklim krizi konularında bilgi düzeyini artırmak ama-

SOLARGENÇLER, ENERJİNİN 
GELECEĞİNİ KURUYOR
“SOLAR YOUTH” ARE CREATING THE 
FUTURE OF ENERGY
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especially topics such as solar energy, electro-mobility, ener-
gy storage and the climate crisis. While the project provides 
students with interactive trainings, it also aims to support 
their career development with traineeship and employment 
opportunities.

75 university students competed 
The SolarGenç Project, which is a social responsibility project, 
organised a competition where ideas to generate their own 
energy competed with keeping in mind the target of Turkey 
in 2031. Nine teams, consisting of 75 university students 
from a variety of disciplines and fields, competed in this event 
by developing interactive projects with the aim of reaching 
this target. After a 12-week training period, the students 
presented their projects to 12 jury members comprised of well-
known names in the sector. The jury decided on the top three 
ideas presented within the scope of the competition criteria.

Smart villages will be developed
First place for the SolarGenç Project went to the Helios team, 
which aimed to increase life quality by building agricul-
ture-based smart villages with a sustainable, environmental 
and technological approach to reduce migration from villages 
to cities and to initiate a transformation in Turkey starting from 

cıyla düzenleniyor. Proje ile öğrencilere interaktif  eğitimler 
verilirken, iş ve staj imkânı ile kariyer gelişimlerine destek 
olmak hedefleniyor.

75 üniversite öğrencisi yarıştı 
Bir sosyal sorumluluk projesi olan SolarGenç Projesi, 2031 
Türkiye’sini hedefleyerek kendi enerjisini kendi üreten fi-
kirlerin yarıştığı bir etkinliğe de imza attı. Farklı disiplin 
ve branşlardaki 75 üniversite öğrencisinden oluşan 9 ekip, 
bu hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda interaktif  projeler 
üreterek yarıştı. 12 haftalık bir eğitimin ardından öğrenciler, 
projelerini sektörün önde gelen isimlerinden oluşan 12 jüri 
üyesine sundu. Belirlenen yarışma kriterleri kapsamında jüri 
ekibi yarışmayı kazanan ilk üç fikri belirledi.

Akıllı köyler inşa edilecek 
SolarGenç Projesi’nde birinciliği, sürdürülebilir, çevreci 
ve teknolojik yaklaşımlarıyla tarım odaklı akıllı köyler inşa 
ederek yaşam kalitesini yükseltmeyi, köyden kente göçü 
azaltmayı ve Türkiye’de çekirdekten başlayarak büyük 
dönüşümü başlatmayı hedefleyen Helios ekibi kazandı. 
Projesinde dünyayı güzelleştirmeye evlerden başlayan ve 
evlere; kentsel tarım ve AR-GE merkezleri ile haberleşme 
olanağı sunan, enerji, su ve atık yönetiminde sürdürülebi-
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the grassroots. The Ecolution team were awarded second place 
with their project aiming to better the world by taking homes as 
a starting point by proposing to ensure communication between 
urban agriculture and R&D centres and sustainability in energy, 
water and waste management. Third place went to the Prizma 
team, with their project offering communities the opportunity to be 
productive with an integrated city with digital infrastructure. With 
their project, Prizma aimed to increase environmental awareness 
with sustainable city design. 
The winning teams within the scope of the SolarGenç Project will 
be presented with their awards at the EIF Expo, which will take 
place in Antalya on 13-15 October 2021.
About Solarbaba: Solarbaba has been working to introduce and 
clean energy sources, especially solar energy, to rapidly increase 
installed capacity and to ensure that it becomes widespread since 
1996. Continuing its activities as a social company with 120 
corporate members/supporters and a monthly readership of more 
than 2 million, Solarbaba continues to develop and implement 
social responsibility projects. With a goal of creating a world with 
100% clean energy by 2050, Solarbaba continues to advocate 
their motto, “solar energy for a bright future”. solar@solarbaba.com

lirliği hedefleyen Ecolution ekibi ikinciliği aldı. Yarışma 
üçüncülüğünü ise; toplumlara üretici olma fırsatı ve 
dijital altyapılı entegre bir şehir imkânı sunan Prizma 
kazandı. Projeyle Prizma; sürdürülebilir şehir tasarımı 
ile çevre bilincini artırmayı hedefliyor. 
SolarGenç Projesi kapsamında ödüle layık olan ekiplere, 
13- 15 Ekim 2021 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecek 
EIF Fuarı’nda ödülleri verilecek.
Solarbaba Hakkında: Solarbaba, 1996 yılından beri 
başta güneş enerjisi olmak üzere temiz enerji kaynak-
larının tanıtılması, kurulu kapasitesinin hızla artması 
ve tabana yayılması için çalışmaktadır. 120 kurumsal 
üye/ destekçi ve aylık 2 milyondan fazla okunma oranı 
ile faaliyetlerini bir sosyal şirket olarak sürdüren Solar-
baba, geliştireceği ve uygulayacağı sosyal sorumluluk 
projeleri ile çalışmalarına devam ediyor. 2050 yılında 
%100 temiz enerjili bir dünya oluşturmayı hedefleyen 
Solarbaba, güneşli bir gelecek, güneş enerjisi ile gelecek 
mottosunu savunuyor. solar@solarbaba.com

 GÜNEŞİN İZİNDE 
 ON THE TRAIL OF THE SUN 

56
Temmuz • Ağustos • Eylül / July • August • September 2021





ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YEKA 
GES-3 YARIŞMALARININ RESMİ SONUÇLARINI 
YAYINLADI 
Bakanlığın açıklamasına göre 26-29 Nisan ile 24-27 Mayıs 
tarihleri arasında gerçekleşen yarışmalarda 30 ayrı şirket 36 
ayrı şehirdeki 74 proje için toplamda 1.000 MW kapasite 
hakkı elde etti.
Yarışmalarda kazanan teklifler 18,2 kuruş/kWh ile 32 ku-
ruş/kWh arasında değişirken, kazanan tekliflerin ağırlıklı 

ortalaması ise 21,5 kuruş/kilovat-saat oldu.
Yarışmalar için 8-12 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekle-
şen başvuru sürecinde 131 farklı şirket adına toplam kurulu 
güçleri 9.440 MW olabilecek 709 proje için kapalı zarf  usulü 
teklif  verilmişti.

ADIYAMAN - 1 15 ÇİMYA ÇİMENTO İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ MAKİNA 
ENERJİ MADDENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 20,9

ADIYAMAN - 2 15 KON-TEK KONTROL TEKNOLOJİLERİ VE 
OTOMASYON SANAYİ TİCARET A.Ş. 22,0

AĞRI - 1 15 FYS ELEKTRİK İNŞAAT VE NAKLİYAT 
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 28,9

AĞRI - 2 15 FYS ELEKTRİK İNŞAAT VE NAKLİYAT SANAYİ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 28,2

AKSARAY - 1 10 SOLARPARK DANIŞMANLIK TURİZM MÜHENDİSLİK ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT 
İHRACAT İTHALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 22,5

AKSARAY - 2 10 MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 23,0

AKSARAY - 3 10 ÖZKOYUNCU ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 24,8

ANKARA - 1 20 MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22,3

ANKARA - 2 20 MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20,0

ANTALYA - 1 20 GÜN GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 21,5

ANTALYA - 2 20 GÜN GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22,5

ANTALYA - 3 10 MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 18,5

BATMAN - 1 15 EGESA ELEKTRİK İNŞAAT ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 20,8

BATMAN - 2 15 MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19,0

BAYBURT-1 10 HMN ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26,3

BİLECİK - 1 10 YBT ENERJİ ELEKTRONİK İNŞAAT SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 25,7

BİLECİK - 2 10 YBT ENERJİ ELEKTRONİK İNŞAAT SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 24,9

BİNGÖL - 1 10 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 21,7

BİNGÖL - 2 10 TEKNOEL ELEKTRİK MEKANİK MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ 21,6

BİTLİS - 1 15 HMN ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 23,7

BİTLİS - 2 15 HMN ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 23,8

BURDUR - 1 15 BAKIRLAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20,0

BURDUR - 2 15 MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19,7

BURSA - 1 10 MİRAÇ-YOL ALTYAPI ÜSTYAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22,3

BURSA - 2 10 MİRAÇ-YOL ALTYAPI ÜSTYAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 23,2

ÇANKIRI - 1 10 GUMBEL ENERJİ A.Ş. 23,1

ÇANKIRI - 2 10 YBT ENERJİ ELEKTRONİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 25,9

ÇORUM - 1 10 YBT ENERJİ ELEKTRONİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 24,9

DİYARBAKIR - 1 20 SMART YEKA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 19,7

DİYARBAKIR - 2 20 EKSİM YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 20,3

ELAZIĞ - 1 10 ÇİMYA ÇİMENTO İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ MAKİNA ENERJİ 
MADDENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 20,3

ELAZIĞ - 2 10 ÇİMYA ÇİMENTO İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ MAKİNA ENERJİ 
MADDENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 19,9

ERZURUM - 1 15 HMN ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22,6

ERZURUM - 2 15 SOLAKOĞLU TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 22,4

ESKİŞEHİR - 1 15 YBT ENERJİ ELEKTRONİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 22,7

ESKİŞEHİR - 2 15 ÖZTAÇ PETROL HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYE 
TEMİZLİK İTHALAT İHRACAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22,0

EN DÜŞÜK MALİ TEKLİF SAHİBİ TÜZEL KİŞİLER 
VE EN DÜŞÜK MALİ TEKLİF FİYATLARI

BAĞLANTI BÖLGESİ
BAĞLANTI

KAPASİTESİ 
(MWe)

EN DÜŞÜK MALİ TEKLİF SAHİBİ TÜZEL KİŞİ
EN DÜŞÜK 

MALİ TEKLİF FİYATI
(Türk Lirası Kuruş/kWh)
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MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES 
ANNOUNCES OFFICIAL RESULTS OF RERA SPP-3 
COMPETITIONS
According to the Ministry, 30 companies are awarded 1,000 
MW of capacity for 74 projects in 36 cities in competitions 
held from April 26 to 29 and May 24 to 27.
Winning bids are in the range of 18.2 kuruş/kWh to 32 kuruş/

kWh with a weighted average of 21.5 kuruş/kWh.
131 companies submitted sealed bids for 709 projects with a 
maximum installed capacity of 9,440 MW in the application 
period between March 8 and 12, 2021.

GAZİANTEP - 1 20 KALYON ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 20,0

GAZİANTEP - 2 20 KALYON ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 19,9

GAZİANTEP - 3 10 KALYON ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 20,4

HAKKARİ - 1 10 ÖZ KUT ELEKTRİK ÜRETİMİ MADENCİLİK TAŞIMA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 29,5

HAKKARİ - 2 10 VAREN İNŞAAT MAKİNA ELEKTRİK NAKLİYAT BİLGİ 
TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 32,0

IĞDIR - 1 10 EGESA ELEKTRİK İNŞAAT ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 24,0

IĞDIR - 2 10 EGESA ELEKTRİK İNŞAAT ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 21,9

KAHRAMANMARAŞ - 1 10 BİNRES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 22,1

KARS - 1 10 ARDA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 23,8

KARS - 2 10 TUNATURK HOLDİNG A.Ş. 22,7

KIRŞEHİR - 1 10 CONOĞLU İNŞAAT SANAYİ VE SPOR TESİSLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 22,1

KIRŞEHİR - 2 10 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 22,3

KİLİS - 1 10 EKSİM YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 21,0

KİLİS - 2 10 POLATELİGES ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 19,7

MALATYA - 1 15 KON-TEK KONTROL TEKNOLOJİLERİ VE OTOMASYON SANAYİ TİCARET A.Ş. 20,0

MALATYA - 2 15 KON-TEK KONTROL TEKNOLOJİLERİ VE OTOMASYON SANAYİ TİCARET A.Ş. 20,2

MARDİN - 1 20 EKSİM YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 19,0

MARDİN - 2 20 ÖZTAÇ PETROL HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYE 
TEMİZLİK İTHALAT İHRACAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 18,8

MARDİN - 3 10 ÖZDEM TURİZM VE TİCARET SANAYİ A.Ş. 18,5

MERSİN - 1 15 BAKIRLAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 18,9

MERSİN - 2 15 BAKIRLAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22,0

MUŞ - 1 15 BİNRES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 20,1

MUŞ - 2 15 GÜN GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20,8

NEVŞEHİR - 1 10 CONOĞLU İNŞAAT SANAYİ VE SPOR TESİSLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 20,0

NEVŞEHİR - 2 10 ESİN RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19,9

OSMANİYE - 1 15 BAKIRLAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19,7

OSMANİYE - 2 15 MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 18,2

SİİRT - 1 15 RST YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM YATIRIM VE 
TEDARİK SANAYİ TİCARET A.Ş. 20,0

SİİRT - 2 15 HMN ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 21,3

ŞIRNAK - 1 10 EKSİM YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 23,6

ŞIRNAK - 2 10 EKSİM YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 21,3

UŞAK - 1 15 BAKIRLAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 18,9

UŞAK - 2 15 KON-TEK KONTROL TEKNOLOJİLERİ VE OTOMASYON 
SANAYİ TİCARET A.Ş. 18,5

VAN - 1 20 GÜN GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19,6

VAN - 2 20 GÜN GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19,9

VAN - 3 10 GÜN GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 18,9

YOZGAT - 1 15 YBT ENERJİ ELEKTRONİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 20,0

YOZGAT - 2 15 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 19,9
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ELECTRICITY MARKET 
STORAGE SERVICES 
DIRECTIVE AMENDMENTS 
ANNOUNCED IN OFFICIAL 
GAZETTE
Amendments of seven directives on connection and system 
utilization, balancing-reconciliation, storage, licensing, unli-
censed generation, grids and renewable energy in electricity 
market appeared in the Official Gazette dated May 9, 2021.
EMRA’s Electricity Market Storage Services Directive defines 
procedures and principles regarding installation and activation 
of power storage systems. The directive allows installation of 
storage plants as standalone or adjacent to generation and 
consumption facilities. Distribution companies are allowed to 
install storage plants based on cost effectiveness. Storage 
plants to be installed by distribution companies will not be 
allowed to be used for any other purpose than power distribu-
tion. Installation of storage plants will be subject to approval 
by EMRA. Storage plants will have a minimum installed 
capacity of 2 MW. Installation of multiple power storage 
plants under a common supply license will be permissible.
The directive authorizes storage plants with a minimum in-
stalled capacity of 1 MW in universities and technological 
development zones for R&D purposes. Pumping plants will 
also be allowed to install power storage plants for use in the 
event of power outages. The technical criteria applicable to 
all storage plants will be announced by September 1.
Power Grid Directive for storage services is also amended. 
According to the technical criteria outlined in the directive, 
technical criteria including monitoring storage plants from 

ELEKTRİK PİYASASINDA 
DEPOLAMA 
HİZMETLERİNE YÖNELİK 
DÜZENLEMELER RESMİ 
GAZETE’DE YAYIMLANDI
Elektrik piyasasına yönelik, bağlantı ve sistem kullanımı, 
dengeleme-uzlaştırma, depolama, lisans, lisanssız üretim, 
şebeke yönetmeliği ve yenilenebilir enerji alanlarındaki 7 
yönetmelikte yapılan değişiklikler 9 Mayıs 2021 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlandı.
EPDK’nın Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri 
Yönetmeliği ile elektrik depolama sistemlerinin kurulması 
ve sisteme katılmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi. 
Yönetmeliğe göre, üretim tesisine, tüketim tesisine bitişik 
ve müstakil olarak depolama tesisi kurulabilecek. Dağıtım 
şirketleri maliyet bakımından uygun olduğunu ispat ederek 
depolama tesisi kurabilecek. Dağıtım şirketlerince kurula-
cak depolama tesisleri, elektrik dağıtımından başka ticarete 
konu edilemeyecek. Depolama tesisleri EPDK onayı ile 
kurulabilecek. Depolama tesisi en az 2 MW kurulu güce 
sahip olacak. Bir tedarik lisansına bağlı birden fazla müstakil 
elektrik depolama tesisi kurulabilecek.
Yönetmelikle AR-GE çalışmalarında kullanılmak üzere 
üniversiteler ve teknoloji geliştirme bölgelerine en az 1 MW 
kurulu güce sahip olmak şartıyla depolama tesisi kurma hakkı 
verilebilecek. Pompaj tesisleri de kesinti anında kullanmak 
üzere enerji depolama tesisi kurabilecek. Bütün depolama 
tesislerine yönelik teknik kriterler 1 Eylül’e kadar açıklanacak.
Depolama hizmetlerine yönelik Elektrik Şebeke Yönetmeli-
ğinde de değişiklik yapıldı. Buna göre, temel çerçevesi çizilen 
teknik kriterlere göre, 1 Eylül’e kadar sektörün görüşleri de 
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alınarak depolama tesislerinin merkezi sistemle izlenmesi, 
şebeke bağlantısı vb. teknik kriterler 1 Eylül’e kadar belir-
lenecek. Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerine yönelik usul 
ve esaslarda yapılan değişiklikle depolama tesisleri otomatik 
sayaç okuma sistemine dahil edildi.

Lisanssız elektrik üreticilerine YEKDEM’den 
çıkma imkanı
Öte yandan, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelen-
dirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte yapılan 
değişiklikle, kendi ihtiyacı için sınırlı kurulu güçte yenilene-
bilir enerji tesisi kuranlar (lisanssız kuruluşlar) kuruluşundan 
itibaren 10 yıl geçmesinin ardından YEKDEM (Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) kapsamındaki 
piyasadan çıkabilecek. Ayrıca, yönetmelik değişikliğiyle yenile-
nebilir enerji kaynakları yatırımlarına yönelik hesaplamalarda 
da değişiklik yapıldı ve TL hesaplama imkanı da sağlandı.
Ayrıca, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yö-
netmeliğinde yapılan değişiklikle lisanssız tesislerin de lisanslı 
şirketler gibi bağlantı sistemi içinde değerlendirilmesi ve kriter 
ile yükümlülüklere uymasına yönelik düzenleme yapıldı.

a central system as well as grid connections will be defined 
by September 1 with the opinions of the industry taken. In 
addition, amendment of the procedures and principles gov-
erning Automated Reading Systems includes storage plants 
in the scope of the automated reading system.

Unlicensed electricity producers may leave YEKDEM
The Amendment of the Directive on Documenting and Sub-
sidizing Renewable Energy Sources allows unlicensed or-
ganizations that install renewable energy facilities with a 
limited installed capacity for their own use may leave the 
market under YEKDEM (Renewable Energy Sources Subsidy 
Mechanism) 10 years after installation. The amendment also 
introduces TRY to estimations of investments in renewable 
energy sources.
Moreover, the amended Directive on Electricity Market Con-
nection and System Utilization will allow unlicensed facilities 
to be considered a part of the connection system as licensed 
companies do, being subject to the same set of criteria and 
liabilities.

TECHNICAL ASSESSMENT 
DIRECTIVE FOR SPP 
APPLICATIONS UPDATED
Published in the Official Gazette on May 26, 2021, the di-
rective updates the Directive on Technical Assessment of the 
Applications for Solar Power Generation.
Item ç under the second paragraph of the article 5 titled 
“Assessment of preliminary license applications” and item ç 
under the third paragraph of the article 7 titled “Assessment 
of applications other than rooftop implementations under the 
Unlicensed Production Directive (LÜY)” are repealed.
Therefore, the provisions requiring that the plant area should 
be smaller than 1.66 times the total module area for appli-
cations for preliminary licensing for photovoltaic systems 
and applications under the Unlicensed Production Directive 
are repealed.
A new article 10 added to the directive requires that operations 
and procedures related to hybrid power plants be governed 
by the procedures and principles to be defined by the General 
Directorate of Renewable Energy.
The table titled Minimum Plant Site Installed Capacity Density 
(PSICD) values (MW/km2) for Photovoltaic Systems indicating 
Installed Capacity Density values for Plant Sites in Annex-3 
is also updated.

GES BAŞVURULARI 
TEKNİK DEĞERLENDİRME 
YÖNETMELİĞİ GÜNCELLENDİ
Resmi Gazete’nin 26 Mayıs 2021 tarihli sayısında yayınlanan 
düzenleme ile Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi 
Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönet-
melik güncellendi.
Önlisans başvurularının teknik değerlendirmesi başlıklı 5’inci 
maddenin ikinci fıkrasının ç bendi ile LÜY kapsamında 
çatı uygulamaları dışındaki başvuruların değerlendirmesi 
başlıklı 7’inci maddenin üçüncü fıkrasının ç bendi yürür-
lükten kaldırıldı.
Böylelikle fotovoltaik uygulamalara yönelik önlisans ve lisans-
sız üretim yönetmeliği kapsamındaki başvurular için santral 
sahası alanının, modül toplam alanının 1,66 katından az 
olması gerekliliğine yönelik hükümler kalkmış oldu.
Yönetmeliğe eklenen 10’uncu madde ile de hibrit santrallere 
yönelik iş ve işlemlerin ise Yenilenebilir Enerji Genel Müdür-
lüğü tarafından hazırlanacak usul ve esaslar ile belirleneceği 
hükmü getirildi.
Güncellemede Santral Sahası Alanı Kurulu Güç Yoğunluğu 
değerlerinin yer aldığı Ek-3 belgesinde yer alan Fotovoltaik 
Sistemler için Asgari SSKGY değerleri (MW/km2) başlıklı 
tablo da güncellendi.
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“DOMESTIC COMPONENTS 
DIRECTIVE” PUBLISHED 
IN OFFICIAL GAZETTE ON 
MAY 28, 2021
The “Domestic Components Directive” containing the esti-
mations of the subsidy to be offered for the domestic com-
ponents to be used in the renewable energy plants of the 
Ministry of Energy and Natural Resources took effect upon 
being announced in the Official Gazette on May 28, 2021.
Defining the amounts of subsidy offered for domestic com-
ponents in renewable energy, the “Domestic Components 
Directive” takes effect. The applicants of the domestic compo-
nents subsidy price (DCSP) has to submit to the Ministry the 
manufacturing schedules of the components and fasteners 
to be used in their power generation plant.
Domestic component identification committee will be respon-
sible for inspecting the components and fasteners to be used 
in power generation plants of the applicants. The committee 
may also inspect the manufacturers of the subcomponents 
of the said components or fasteners if it considers necessary.
In case of modernization and replacement, an applicant 
benefiting from DCSP will be liable to notify the ministry of 
the components’ and fasteners’ manufacturing process and 
installation in the power generation plant in the beginning. 
For the plants commissioned prior to June 30 this year, DCSP 
will include the percentage of fasteners in all components, the 
number of domestically manufactured fasteners and the price 
of domestic contribution to the plant per kWh in USD/cent.
For the plants commissioned after June 30, DCSP will in-
clude the score of the components based on the plant types 
specified in the list, number of components and the price of 
domestic contribution to the plant per kWh in TRY/kuruş.

“YERLİ AKSAM YÖNETMELİĞİ” 
RESMİ GAZETE’NİN 28 MAYIS 
2021 TARİHLİ SAYISINDA 
YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yenilenebilir enerji 
santrallerinde kullanılacak yerli aksama verilecek destek mik-
tarlarına ilişkin hesaplamayı içeren “Yerli Aksam Yönetmeliği” 
Resmi Gazete’nin 28 Mayıs 2021 tarihli sayısında yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.
Yenilenebilir enerjide yerli aksam destek oranlarını belirleyen 
yönetmelik olan “Yerli Aksam Yönetmeliği” yayımlandı. Yerli 
aksam destek fiyatından (YADF) faydalanmak isteyen başvuru 
sahibine ait elektrik üretim tesislerinde kullanılacak aksam veya 
bütünleştirici parçaların planlanan imalat programları, başvuru 
sahibi tarafından Bakanlığa sunulacak.
YADF’den yararlanmak isteyen başvuru sahibine ait elektrik 
üretim tesislerinde kullanılacak aksam veya bütünleştirici parça-
ların imalat yerlerine ilişkin denetimler, yerli aksam tespit heyeti 
tarafından yapılacak. Heyet, gerek görmesi halinde aksam veya 
bütünleştirici parçaların alt bileşenlerinin üretildiği imalatçıları 
da denetleyebilecek.
YADF’den faydalanmakta olan başvuru sahibi modernizasyon, 
yenileme ve değişim işlemlerinde aksam veya bütünleştirici 
parçanın imalat sürecini ve elektrik üretim tesisine montajını 
başlangıç aşamasında bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak. 
Bu yıl 30 Haziran’dan önce işletmeye giren santraller için YADF, 
bütünleştirici parçanın aksam içindeki oranı, aksam içinde yerli 
imal edilen bütünleştirici parçanın sayısı ve dolar/cent cinsinden 
santrale kilovatsaat başına verilen yerli katkı fiyatının birlikte 
hesaplanmasıyla oluşacak.
30 Haziran sonrası devreye girecek santraller için YADF ise 
ilgili listede belirtilen tesis türlerine göre düzenlenen aksamın 
puanı, aksamın sayısı ve ilgili tesis için düzenlenen Türk Lirası 
/kuruş cinsinden santrale kilovatsaat başına verilen yerli katkı 
fiyatının birlikte hesaplanmasıyla belirlenecek.w
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MINISTRY OF ENERGY AND 
NATURAL RESOURCES 
ANNOUNCES TECHNICAL 
ASSESSMENT PROCEDURES 
AND PRINCIPLES FOR 
HYBRID SPP PLANTS
The Ministry of Energy and Natural Resources (ETKB) an-
nounced the Procedures and Principles Governing the Tech-
nical Assessment of Solar Power Plants in the Power Gen-
eration Plants Running on Multiple Sources of Energy under 
the Electricity Market License Regulation on its website on 
June 1, 2021. 
Accordingly, the article 5 of the Regulation no. 30110 on 
Technical Assessments of Solar Power Plants (Regulation) 
dated 06/30/2017 governs the technical assessments of the 
applications for preliminary licenses for “Power Generation 
Plants Running on Multiple Sources of Energy” where solar 
power is used as an auxiliary energy source and requests for 
conversion to “Power Generation Plants with Multiple Sources 

ENERJİ VE TABİİ 
KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
TARAFINDAN HİBRİT GES 
TESİSLERİNİN TEKNİK 
DEĞERLENDİRME 
USUL VE ESASLARI 
YAYINLANDI
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Kapsamında Birden 
Çok Kaynaklı Elektrik Üretim Tesislerinde Yer Alacak Güneş 
Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesislerinin Teknik De-
ğerlendirmesine İlişkin Usul Ve Esaslar başlıklı düzenleme 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 1 Haziran 
2021’de web sitesinde yayınlandı. 
Düzenlemeye göre; yardımcı kaynağı güneş enerjisi olacak 
şekilde “Birden Çok Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisleri” 
için yapılan önlisans başvuruları ile güneş kaynağı dışındaki 
kaynaklara dayalı önlisans veya üretim lisansını haiz tesislerin 
ilgili santral sahaları içerisinde güneş enerjisine dayalı elektrik 
üretim tesisi (GES) kurularak “Birden Çok Kaynaklı Elektrik 
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Üretim Tesisleri”ne dönüştürülmesi yönündeki taleplerin 
teknik değerlendirmesi 30/06/2017 tarihli ve 30110 saylı 
Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının 
Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönet-
melik) 5 inci maddesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Teknik değerlendirme, Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-
mu tarafından Genel Müdürlüğe gönderilen ve aşağıda 
yer alan belgeler dikkate alınarak yapılmaktadır:

a. GES’e ilişkin bilgi formu (Microsoft Excel 
formatında)

b. Ana kaynağa ait bilgi formu

c. Ana kaynağa ait önlisans/lisans belgesi

ç. Ana kaynak ile GES’e ait santral 
sahalarının sınırları, santral sahalarının 
sınırlarına ait köşe noktaları ile ardışık 
sıralı numaralarının belirtildiği ve 
elektronik ortamda hazırlanan vaziyet planı 
(genel görünüm)

d. Ana kaynak ile GES’e ait santral sahasının 
“.kml” uzantılı sayısal Google-Earth

dosyası
Birden Çok Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisleri’nde yer 
alan GES’ler için belirlenecek santral sahası birden fazla 
çokgenden oluşabilir. Başvurular kapsamında belirlenecek 
her bir çokgen, GES’in santral sahası olarak tanımlan-
maktadır.
GES’e ait her bir santral sahasının sınırı boyunca oluşan 
tüm köşe noktaları birbirini takip eden sırada olacak 
şekilde numaralandırılmaktadır.
GES’e ait her bir santral sahasının “Santral Sahası Kurulu 
Güç Yoğunluğu (SSKGY)” değeri hesaplanır ve hesap-
lanan her bir değerin Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan 
ilgili asgari değeri sağlaması gerekmektedir.
Birinci madde kapsamındaki talepler çerçevesinde GES 
için sunulan santral sahasının, ana kaynağa dayalı elektrik 
enerjisi üretim tesisine ait santral sahasının içerisinde 
olması zorunludur.
Güneş kaynağı dışındaki kaynaklara dayalı önlisans veya 
üretim lisansını haiz tesislerin, ilgili santral sahaları içeri-
sinde olacak şekilde GES kurularak “Birden Çok Kaynaklı 
Elektrik Üretim Tesislerine” dönüştürülmesi yönündeki 
talepler için söz konusu önlisans veya üretim lisansını haiz 
tesislerin ilgili santral sahaları Yönetmelik’te tanımlanan 
Kullanılamaz Alan olarak değerlendirilmez.

of Energy” by installing solar power plants (SPP) 
in the relevant plant sites of the plants holding a 
preliminary license or power generation license 
and running on an energy source other than solar 
energy.
The technical assessment is based on the following 
documents submitted to the General Directorate by 
the Energy Market Regulatory Authority:

a. SPP data sheet (in Microsoft Excel 
format)

b. Main source data sheet

c. Preliminary license/license certificate for 
the main source

ç. Borders of the main source and SPP 
power plants, and a layout plan (overview) 
prepared digitally indicating corners of the 
plant borders specified in sequential order

d. Digital Google Earth file with “.kml” 
extension of the main source and SPP 
plant site

The plant site for the SPPs located in Power Gener-
ation Plants Running on Multiple Source of Energy 
may be made up of several polygons. Each polygon 
to be determined under the applications shall be 
defined as the power plant site of the SPP.
All corners along the border of each plant site 
belonging to the SPP shall be numbered in con-
secutive order.
The ‘Plant Site Installed Capacity Density (PSICD)’ 
value of each plant site shall be estimated and 
each estimated value shall fulfill the minimum 
value specified in the Annex 3 of the Regulation.
As required by the requests specified in the article 
1, the plant site designated for the SPP shall be 
located inside the plant site of the power gener-
ation plant.
The relevant plant sites that were awarded the said 
preliminary licenses or power generation licenses 
shall not be considered Unavailable Areas defined 
in the Regulation for the purposes of the requests 
to convert the plants running on sources other 
than solar energy holding preliminary licenses or 
power generation licenses into ‘Power Generation 
Plants Running on Multiple Sources of Energy’ by 
installing SPPs inside the said plant sites.
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EMRA DECISION FOR 
RENEWABLE ENERGY 
RESOURCE GUARANTEE 
(YEK-G) SYSTEM TAKES 
EFFECT
EMRA’s decisions on the methods and procedures to be used 
for estimating operating revenues in Renewable Energy 
Resource Guarantee (YEK-G) system, organized YEK-G mar-
ket, and electricity and natural gas futures markets were 
announced in the Official Gazette on June 2, 2021.
Energy Market Regulatory Authority (EMRA) defines the 
methods and procedures to be used to estimate operating 
revenues in Renewable Energy Resource Guarantee (YEK-G) 
system, organized YEK-G market, and electricity and natural 
gas futures markets.
Market operating revenue cap and related parameters will be 
defined such that fixed and variable costs can be met and 
a reasonable return to support investments can be made. 

Market operating fee will accrue separately from 
the operations on the YEK-G system and the 

amounts of sale and purchase on the YEK-G 
market.
The market operating cost to accrue will be 
made up of the annual participation fee for 
YEK-G and a fee determined for the sales 

and purchase transactions on the YEK-G 
market. Market operating fee will be made 

up of annual participation, operating, rejected 
objection fees and default management expenses on 

the electricity futures market, and of yearly participation, 
operation and rejected objection fees on the natural gas 
futures market.
For the electricity futures market and natural gas futures 
market, market operating fee will accrue separately from the 
purchase and sales prices on the relevant market. The yearly 
participation fee on the said markets will be determined by 
the board decision where the tariff is decided each year, and 
collected by the market operator from each participant of the 
system or market on a yearly basis.
The market operator will collect 50 percent of the revenue 
caps of the YEK-G system and organized YEK-G market, 5 
percent of the electricity futures market operating revenue 
cap, and 10 percent of the natural gas futures market rev-
enue cap from market participants as a yearly participation 
fee for each tariff year.

EPDK’NIN YENİLENEBİLİR 
ENERJİ KAYNAK GARANTİ 
(YEK-G) SİSTEMİ 
İÇİN KURUL KARARI 
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
EPDK’nın Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) 
sistemi ve organize YEK-G piyasası ile vadeli elektrik ve doğal 
gaz piyasalarında işletim faaliyeti gelirlerinin belirlenmesinde 
kullanılacak yöntem ve usulleri ilişkin kurul kararları, Resmi 
Gazete’nin 2 Haziran 2021 tarihli sayısında yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),YEK-G sistemi 
ve organize YEK-G piyasası ile vadeli elektrik ve doğal gaz 
piyasalarında işletim faaliyeti gelirlerinin belirlenmesinde 
kullanılacak yöntem ve usulleri belirledi.
Piyasa işletim gelir tavanı ve buna ilişkin parametreler, ilgili 
mevzuattaki hükümlere uygun olarak sabit ve değişken mali-
yetlerin karşılanması ve yatırımların sürdürülmesi için makul 
bir getiri elde edilmesine izin verilecek şekilde 
belirlenecek. Piyasa işletim ücreti, YEK-G sis-
temindeki işlemlerden ve organize YEK-G 
piyasasında gerçekleştirilen alış ve satışa 
ilişkin tutarlardan ayrı olarak tahakkuk 
ettirilecek.
Tahakkuk ettirilecek piyasa işletim üc-
retini, YEK-G için yıllık katılım ücreti ile 
organize YEK-G piyasasında gerçekleştirilen 
alış satış işlemleri için belirlenen işlem ücreti oluş-
turacak. Piyasa işletim ücreti, vadeli elektrik piyasasında 
yıllık katılım, işletim, kabul edilmeyen itiraz ücreti ve temerrüt 
yönetim masrafından, vadeli doğal gaz piyasasında ise yıllık 
katılım, işletim ve kabul edilmeyen itiraz ücretinden oluşacak.
Vadeli elektrik piyasası ve vadeli doğal gaz piyasasında da 
piyasa işletim ücreti ilgili piyasada gerçekleştirilen alış ve 
satışa ilişkin tutarlardan ayrı olarak tahakkuk ettirilecek. 
Söz konusu piyasalarda yıllık katılım ücreti, her yıl tarifenin 
belirlendiği kurul kararı ile belirlenecek ve piyasa işletmecisi 
tarafından her bir sistem veya piyasa katılımcısından yıllık 
bazda tahsis edilecek.
Piyasa işletmecisi her tarife yılı için ihtiyaç duyduğu YEK-G 
sistemi ve organize YEK-G piyasası gelir tavanının yüzde 
50’sini, vadeli elektrik piyasası işletim gelir tavanının yüzde 
5’ini ve vadeli doğal gaz piyasası işletim gelir tavanının yüzde 
10’unu yıllık katılım ücreti olarak piyasa katılımcılarından 
karşılayacak.
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GREEN CERTIFICATE 
IMPLEMENTATION 
COMMUNIQUE FOR 
BUILDINGS AND 
SETTLEMENTS ISSUED
The Ministry of Environment and Urbanization issues a com-
munique defining the implementation principles of the 2017 
Green Certificate Directive for Buildings and Settlements. 
Green Certificate Implementation Communique for Buildings 
and Settlements appeared in the repeated issue of the Official 
Gazette on June 9, 2021.
The communique defines qualifications and training matters 
related to green certificate experts, green certificate assess-
ment experts, green certificate commissions and assessment 
organizations, and assessment guidelines as well as pro-
cedures and principles of inspection of green buildings and 
green settlements.

Green Certification Experts
Green building assessment guidelines and green settlement 
assessment guidelines containing the matters related to the 
green certification system, assessment of green buildings and 
green settlements, and qualifications of green certification 
assessment experts are annexed to the Communique.

BİNALAR İLE 
YERLEŞMELER İÇİN 
YEŞİL SERTİFİKA 
UYGULAMA TEBLİĞİ 
YAYIMLANDI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017 yılında yayımlanan Bina-
lar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği uygulama 
esaslarını bir tebliğle belirledi. Binalar ile Yerleşmeler İçin 
Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği, Resmi Gazete’nin 9 Ha-
ziran 2021 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı.
Tebliğ kapsamında; yeşil sertifika uzmanı, yeşil sertifika 
değerlendirme uzmanı, yeşil sertifika komisyonu ve değer-
lendirme kuruluşunun niteliklerini, eğitim ile ilgili hususları, 
yeşil bina ile yeşil yerleşmelerin değerlendirmesine ilişkin 
şartları kapsayan değerlendirme kılavuzlarını ve denetle-
melere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yeşil Sertifika Uzmanları
Yeşil sertifika sistemini, yeşil bina ile yeşil yerleşmelerin de-
ğerlendirilmesi ile ilgili hususları, yeşil sertifika uzmanı ve 
yeşil sertifika değerlendirme uzmanı niteliklerini içeren; yeşil 
bina değerlendirme kılavuzu ile yeşil yerleşme değerlendirme 
kılavuzu Tebliğ ekinde yer alıyor.
Bakanlık veya sürdürülebilir binalar ile sürdürülebilir yerleş-
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The Ministry, or public legal entities, universities and non-gov-
ernmental organizations authorized by the Ministry and 
subject to the provisions of public or private law under the 
Communique, which operate in the fields of sustainable build-
ings and sustainable settlements will act as training entities.
Training entities will notify the Ministry of those green cer-
tification experts who score 70 out of 100 in the test taken 
after the green certification training, authorizing them as 
green certification experts under YeS-TR.
Individuals meeting the qualities specified in the assessment 
guidelines will be allowed to take part in green certification 
expert training programs. The authorization will be valid for 
10 years, and then green certification expert status will be 
renewed provided that a minimum score of 70 out of 100 is 
achieved in another test taken thereafter.

Assessment organization
Public legal entities, universities and non-governmental or-
ganizations operating in the field of sustainable buildings 
and sustainable settlements fulfilling the conditions specified 
in the Communique, authorized by the Ministry and subject 
to the provisions of public or private law will be allowed to 
operate as assessment organizations.
The Ministry will be authorized to inspect training organiza-
tions, assessment organizations, green certification experts 
and green certification assessment experts.

Other provisions
Training organizations and assessment organizations will 
need a written statement that they have an electronic notifica-
tion address registered on the National Electronic Notification 
System (UETS) and have their UETS address defined on the 
YeS-TR software.
Put into effect on the date of its publication, the Commu-
nique will be enforced by the Ministry of Environment and 
Urbanization.

meler gibi konularda faaliyet gösteren, Tebliğ kapsamında 
Bakanlıkça yetkilendirilen kamu veya özel hukuk hüküm-
lerine tabi kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşlar, 
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları eğitici kuruluş olarak 
faaliyet gösterecekler.
Eğitici kuruluşlar; başvuruda bulunan yeşil sertifika uzmanı 
adaylarından, yeşil sertifika eğitimine ilişkin hususlar dâhilin-
de verilecek eğitim neticesinde yapılacak sınav sonucunda, 
100 üzerinden 70 ve üstünde puan alarak başarılı olanları 
YeS-TR’de yeşil sertifika uzmanı olarak tanımlayarak, Ba-
kanlığa bildirecekler.
Değerlendirme kılavuzlarında belirtilen mesleklere sahip 
kişiler, yeşil sertifika uzmanı eğitimine katılabilecekler. Alınan 
yetkinin geçerlilik süresi 10 yıl olacak ve sürenin bitiminde 
yeniden girilecek sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan 
alınması hâlinde, yeşil sertifika uzmanlığı yenilenecek.

Değerlendirme kuruluşu
Tebliğde belirtilen şartları taşıyan ve Bakanlık tarafından 
yetkilendirilen kamu veya özel hukuk hükümlerine tabi kamu 
tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sürdü-
rülebilir binalar ile sürdürülebilir yerleşmeler gibi konularda 
faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, değerlendirme 
kuruluşu olarak faaliyet gösterecekler.
Bakanlık, eğitici kuruluşları, değerlendirme kuruluşlarını, 
yeşil sertifika uzmanlarını ve yeşil sertifika değerlendirme 
uzmanlarını denetlemeye yetkili olacak.

Diğer hükümler
Eğitici kuruluşlar ile değerlendirme kuruluşlarının Ulusal 
Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’ne kayıtlı elektronik 
tebligat adresi edinmiş olduğuna dair yazılı beyanının ol-
ması ve bu adreslerinin YeS-TR yazılımında tanımlı olması 
gerekecek.
Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ hükümlerini, Çevre 
ve Şehircilik Bakanı yürütecek.
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ANTI-DAMPING 
MEASURES TAKEN FOR 
SOLAR PANELS TO END 
ON APRIL 14, 2022, 
UNLESS A FINAL REVIEW 
INVESTIGATION IS 
STARTED
A new decision is made for the anti-damping measures taken 
under the “Communique on Prevention of Unfair Competition 
in Import” published in the Official Gazette on July 10, 2021.
According to the communique no. 2021/39 published in the 
Official Gazette by the Ministry of Trade, the anti-damping 
measures taken for photovoltaic (solar) panels will expire on 
April 14, 2022 unless a final review investigation is initiated.
A communique published in the Official Gazette on April 
1, 2017, had launched anti-damping measures against 
photovoltaic panels mad in the People’s Republic of China.

SOLAR PANELLER İÇİN 
UYGULANAN ANTİ-
DAMPİNG ÖNLEMLERİ 
NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME 
SORUŞTURMASI 
AÇILMAMASI HALİNDE 
14 NİSAN 2022’DE SON 
BULACAK
10 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “İt-
halatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ” kap-
samında, fotovoltaik modüller için uygulanan anti-damping 
önlemleri için yeni karar alındı.
Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan 
2021/39 sayılı tebliğe göre, fotovoltaik (solar) panellere uy-
gulanan anti-damping önlemleri nihai gözden geçirme soruş-
turması açılmaması halinde 14 Nisan 2022’de son bulacak.
1 Nisan 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ 
ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli fotovoltaik paneller için 
anti-damping uygulamaları başlatılmıştı.
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RERA SPP-4 COMPETITION 
ANNOUNCED: 
APPLICATIONS 
SCHEDULED TO MARCH 
30, 2022!
RERA SPP-4 competition for Renewable Energy Resource 
Areas Solar Power Plants was announced in the Official 
Gazette by the Ministry of Energy and Natural Resources 
on July 14, 2021. 15 competitions with a total capacity of 
1000 megawatts will be held and the applications will be 
collected on March 30, 2022.
The applications will have to be made in person from 10:00 
to 14:00 on March 30, 2022, and the initial power purchase 
price cap will be 40 kuruş per kilowatt hour (kWh) for each 
competition.
Electricity purchase period will be equal to the period the first 
23 GWh of electricity is provided to the transmission and/
or distribution system from the first acceptance of the SPP 
for each MW of the Connection Capacity for each MW value.

YEKA GES-4 İÇİN 
YARIŞMA İLANI 
YAYIMLANDI: 
BAŞVURULAR 30 MART 
2022’DE ALINACAK!
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santral-
leri YEKA GES-4 yarışma ilanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’nin 14 Temmuz 2021 
tarihli sayısında yayımlandı. Toplam kapasitesi 1000 mega-
vat olan 15 yarışma düzenlenecek ve başvurular 30 Mart 
2022’de alınacak.
Başvurular 30 Mart 2022’de 10.00-14.00 saatleri arasında 
elden yapılacak ve bir yarışma için başlangıç elektrik enerjisi 
alım tavan fiyatı kilovat saat (kWh) başına 40 kuruş olacak.
Elektrik enerjisi alım süresi ise bağlantı kapasitesinin her 
1 megavat değeri için GES’in ilk kabul tarihinden itibaren 
üretilen ilk 23 gigavat saat (GWh) miktarındaki elektrik 
enerjisinin iletim ve/veya dağıtım sistemine verildiği süre 
kadar olacak.
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MINISTRY OF ENVIRONMENT 
AND URBANIZATION 
AUTHORIZED TO COMMISSION 
10 ADVISORS IN 7 COUNTRIES
Presidential Decree on establishment of an overseas orga-
nization for the Ministry of Environment and Urbanization 
was published in the Official Gazette on August 5, 2021.
The Decree enables an overseas organization to be estab-
lished under the Ministry.
For this purpose, 10 advisor positions are created overseas. 
The Ministry will be allowed to commission 10 environment 
and urbanization advisors in 7 countries, namely the United 
States, Belgium, France, Switzerland, Kenya, Russia and 
Qatar.
Environment and urbanization advisors will be assigned to 
the permanent representation offices of United Nations (UN), 
European Union (EU), Organization of Economic Cooperation 
and Development (OECD), United States Education, Science 
and Culture Organization (UNESCO), United Nations Envi-
ronmental Program (UNEP) and HABITAT for issues related 
to environment and combating climate change in particular.
The Decree assigns 2 advisors to the UN Permanent Repre-
sentation Office in the United States, 2 advisors to the EU 
Permanent Representation Office in Belgium, 1 advisor to 
each of OECD and Unesco Permanent Representation Offices 
in France, and 1 advisor to each of UN Geneva Office Perma-
nent Representation Office in Switzerland, UN Environmental 
Program UNEP and HABITAT Permanent Representation Office 
in Kenya, Turkish Embassy to Doha, and Turkish Embassy 
to Moscow.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI, 7 ÜLKEDE 
TOPLAM 10 MÜŞAVİR 
GÖREVLENDİRİLEBİLECEK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yurt dışı teşkilatı kurulma-
sına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, 5 Ağustos 2021 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararla, Bakanlığa ait yurt dışı teşkilatı yapısı ve kadrolarının 
ihdası ile yurt dışı teşkilatı kurulabilecek.
Bu kapsamda Bakanlığa, yurt dışında görevlendirilmek 
üzere, 10 çevre ve şehircilik müşaviri kadrosu ihdas edildi. 
ABD, Belçika, Fransa, İsviçre, Kenya, Rusya ve Katar’ın 
yer aldığı 7 ülkede toplam 10 çevre ve şehircilik müşaviri 
görevlendirilebilecek.
Çevre ve şehircilik müşavirleri, özellikle çevre, iklim değişikliği 
ile mücadele ve şehircilik konularında Birleşmiş Milletler 
(BM), Avrupa Birliği (AB) , Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü (UNESCO), Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
UNEP ve HABİTAT Daimi temsilciliklerinde görev yapacak.
Karara göre, ABD BM Daimi Temsilciliğine 2, Belçika 
AB Daimi Temsilciliğine 2, Fransa OECD ve UNESCO 
Daimi temsilciliklerine birer, İsviçre BM Cenevre Ofisi 
Daimi Temsilciliği, Kenya BM Çevre Programı UNEP ve 
HABİTAT Daimi Temsilciliği, Türkiye’nin Doha Büyükel-
çiliği ve Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğine birer müşavir 
görevlendirilebilecek.
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PROJECT-BASED STATE 
SUBSIDY FOR LITHIUM-ION 
BATTERY MANUFACTURING 
PLANT INVESTMENT
Project-based state subsidy is offered for lithium-ion battery 
manufacturing plant investment in Kayseri The Presidential 
Decree on the issue took effect upon publication in the Official 
Gazette dated August 6, 2021.
The lithium-ion battery manufacturing plant investment to be 
made by Aspilsan Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ will receive proj-
ect-based state subsidy. While the start date of the investment 
is March 1, 2020, the investment period is estimated 7 years 
from the start date. In case of any failure to make the investment 
within the estimated period of time, the Ministry of Industry 
and Technology will be able to grant extension equal to half of 
that period.
The projected amount of fixed investment in the project de-
fined as a product diversification investment is estimated TRY 
722,501,056. The project is expected to create 481 new jobs 
including 40 jobs for qualified workforce. The products planned 
to be manufactured at the end of the investment period and 
production capacities are 414,491 units of cylindrical battery 
and 3,432 units of prismatic battery per year.

LİTYUM-İYON 
BATARYA ÜRETİM 
TESİSİ YATIRIMINA 
PROJE BAZLI DEVLET 
YARDIMI VERİLECEK
Kayseri’de yapılacak lityum-iyon batarya üretim tesisi yatı-
rımına proje bazlı devlet yardımı verilecek. Konuya ilişkin 
Cumhurbaşkanı Kararı 6 Ağustos 2021 tarihli Resmi Ga-
zete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Aspilsan Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapıla-
cak lityum-iyon batarya tesisi yatırımına proje bazlı devlet 
yardımı verilecek. Yatırımın başlangıç tarihi 1 Mart 2020 
olarak belirlenirken, yatırım süresi de başlangıç tarihinden 
itibaren 7 yıl olarak tespit edildi. Yatırımın öngörülen sürede 
gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.
Ürün çeşitlendirme yatırım şeklinde belirlenen projede öngö-
rülen toplam sabit yatırım tutarı 722 milyon 501 bin 56 lira 
olarak belirlendi. Öngörülen ilave istihdam 481, öngörülen 
nitelikli personel sayısı ise 40 olarak hesaplandı. Yatırım sü-
resi sonunda üretilmesi planlanan ürünler ve üretime ilişkin 
kapasiteler ise silindirik batarya için yıllık 414 bin 491 adet ve 
prizmatik batarya için yıllık 3 bin 432 adet olarak belirlendi.
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GOODWE JOINS THE UNITED 
NATIONS GLOBAL COMPACT
GoodWe announces to join the United Nations Global Compact 
(UNGC) and determines to stand align with its ten principles in 
environment, labor, human rights and anti-Corruption sectors.
In a press release from the company, GoodWe CEO Min Huang 
said: “We are proud to be a signatory company to UNGC. We have 
taken renewable energy development very seriously since our 
establishment. We are committed to improving the environment 
and creating a new age of smart energy.”
The UNGC is a United Nations organization which encourages 
global businesses and organizations to adopt sustainable and 
socially responsible concepts and practices. It is also the world’s 
largest corporate social responsibility initiative with 13000 par-
ticipants and stakeholders from over 170 countries. The UNGC 
was announced by then UN Secretary-General Kofi Annan 1999, 
and officially launched in New York City in 2000.
GoodWe treats all employees and partners in its business and 
operations with honor and respect, protects employee rights and 
respects individual freedoms and rights. GoodWe is committed 
to ensuring that every workplace creates a safe and respectful 
environment for every employee and has established labor unions 
that provide an open communication platform for every employee.
As a public company on the Shanghai Stock Exchange, GoodWe 
(Stock Code: 688390) is legally required to keep and maintain 
accurate records that correctly reflect all corporate transactions 
and maintain an adequate system of internal accounting control. 
No form of corruption is tolerated.
As a new member of UNGC, GoodWe will collaborate with other 
members and partners to promote renewable energy develop-
ment and cope with climate change. In order to respond to the 
global sustainable development agenda, GoodWe will abide by 
the ten principles, implement various UNGC initiatives and pro-
mote sustainable corporate practice. Becoming a part of UNGC 
represents that GoodWe is taking another big step in creating a 
new era of intelligent energy.

GOODWE, BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER KÜRESEL İLKELER 
SÖZLEŞMESİ’NE KATILDI
GoodWe, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UNGC) 
katılarak; çevre, çalışma, insan hakları ve yolsuzlukla mücadele 
alanlarındaki on ilkeye uymaya yönelik kararlılığını göstermiştir.
Şirketten yapılan basın açıklamasında, GoodWe CEO’su Min 
Huang, “UNGC’ye imza atan bir şirket olmaktan gurur duyu-
yoruz. Kuruluşumuzdan bu yana yenilenebilir enerji gelişimini 
çok ciddiye alıyoruz” dedi ve “Çevreyi iyileştirmeye ve yeni bir 
akıllı enerji çağı yaratmaya kararlıyız.” açıklamalarında bulundu.
UNGC, küresel işletmeleri ve kuruluşları sürdürülebilir ve sosyal 
açıdan sorumlu kavram ve uygulamaları benimsemeye teşvik 
eden bir Birleşmiş Milletler kuruluşudur. Aynı zamanda 170’den 
fazla ülkeden 13.000 katılımcı ve paydaş ile dünyanın en büyük 
kurumsal sosyal sorumluluk girişimidir. UNGC, o zamanki BM 
Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından 1999’da ilan edilerek 
2000’de New York’ta resmen başlatılmıştır.
GoodWe, iş ve operasyonlarındaki tüm çalışanlara ve ortaklara 
onurlu ve saygılı davranmakta, çalışan haklarını korumakta ve 
bireysel özgürlük ve haklara saygı duymaktadır. GoodWe, her 
işyerinin her çalışan için güvenli ve saygılı bir ortam oluşturma-
sını sağlamayı taahhüt etmiştir ve her çalışan için açık bir iletişim 
platformu sağlayan işçi sendikaları kurmuştur.
Şanghay Menkul Kıymetler Borsası’nda halka açık bir şirket olan 
GoodWe’nin (Stok Kodu: 688390), yasal olarak tüm kurumsal 
işlemleri doğru bir şekilde yansıtan doğru kayıtlar yapması, tutması 
ve yeterli bir dahili muhasebe kontrol sistemini sürdürmesi zorun-
ludur. Yolsuzluğun hiçbir biçimine müsamaha gösterilmemektedir.
UNGC’nin yeni bir üyesi olarak GoodWe, yenilenebilir enerji 
gelişimini teşvik etmek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek 
için diğer üyeler ve ortaklarla iş birliği yapacak, on ilkeye bağlı 
kalacak, çeşitli UNGC girişimlerine katılacak ve sürdürülebilir 
kurumsal uygulamaları teşvik edecektir. GoodWe için UNGC’nin 
bir parçası olmak, yeni akıllı enerji çağına doğru bir başka büyük 
adımı temsil etmektedir.
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ASUNIM COMPLETES 
PMS ALUMINUM’S 
ROOFTOP SPP PROJECT
PMS Aluminum, which stays up on world technologies and 
standards, now produces the profiles used in the installation 
of their solar energy systems with solar energy. ASUNİM 
has successfully completed the 945.18kWp rooftop GES 
project, which was installed on the roof of the second factory 
in Bursa by PMS Aluminum, one of the leading companies 
in the sector, which has made its mark on the list of the top 
500 exporters in Turkey.
As stated in the press release from the company, owing to 
the high efficiency and customer satisfaction obtained from 
the SPP system that ASUNİM installed in its factory in 2018, 
PMS Aluminum again preferred ASUNİM for the SPP project 
to be established on the roof of its second factory in Bursa.
Phono Solar solar panels, SMA brand inverters, Studer brand 
special solar cables were used in the system, and it is aimed 
to generate 1185000 kWh of energy annually. Thus, 842 
tons of CO2 emissions will be avoided and 13,571 equiva-
lent trees will be saved in one year. With the installation of 
945.18kWp, it is aimed to meet approximately 15% of the 
energy consumed by the factory.
As in the first installed power plant, the maintenance and 
repair services of the power plant, will be carried out by MAX-
IMA Energy, a subsidiary of ASUNİM, the leading company 
in Turkey in the field of maintenance & repair.

ASUNİM, PMS 
ALÜMİNYUM’UN ÇATI 
ÜZERİ GES PROJESİNİ 
TAMAMLADI
Dünya teknolojilerini ve standartlarını yakından takip eden 
PMS Aluminyum güneş enerjisi sistemlerinin kurulumunda 
kullanılan profillerin üretimini şimdi güneşten elde ettiği 
enerji ile yapıyor. ASUNİM, Türkiye’de ilk 500 ihracatçı 
firma listesine adını yazdırmış sektörün öncü firmaların-
dan PMS Alüminyum’un Bursa’da bulunan ikinci fabrika 
çatısına kurduğu 945.18kWp’lik çatı üzeri GES projesini 
başarıyla tamamladı.
Şirketten yapılan basın açıklamasında, PMS Alümünyum; 
ASUNİM’in 2018 yılında fabrikasına kurduğu GES siste-
minden sağladığı yüksek verim ve müşteri memnuniyeti 
sonucunda yine Bursa’da bulunan ikinci fabrikasının çatısına 
kurulacak GES projesi için tekrar ASUNİM’i tercih etmişti.
Phono Solar güneş panelleri, SMA marka inverterlar, Studer 
marka özel solar kabloların kullanıldığı sitemin yıllık 1185000 
kWh enerji üretmesi hedefleniyor. Bu sayede bir yıllık süreçte 
842 tona yakın CO2 emisyonunun engellenmesi, 13.571 
adete eşdeğer ağacın dikilmesi sağlanmış olacak. 945.18kWp 
kurulum ile fabrikanın tükettiği enerjinin yaklaşık %15’inin 
karşılanması hedefleniyor.
Santralin bakım onarım faaliyetleri, ilk kurulan santralde 
olduğu gibi ASUNİM’in iştirakı, bakım&onarım alanında 
Türkiye’de lider firma olan MAXIMA Enerji tarafından 
yürütülecek.
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AKKAŞOĞLU GROUP TO 
INSTALL GES IN MUĞLA AS 
PART OF ORKÖY PV PROJECT
Within the scope of the Sustainable Finance Mechanism for 
Electricity Production from Solar Energy in Forest Villages 
(ORKÖY PV), Akkaşoğlu Group held a briefing and signed 
a contract for the installation of a Roof-top Solar Power 
Plant for self-consumption in 10 households determined 
for this year in the city of Muğla.
“With the ORKÖY project, approximately 7 million people 
living in forest villages will benefit from solar energy.” 
Akkaşoğlu Group Chairman of the Board Tevfik Akkaş 
said. “Forest villagers will meet their own electricity needs 
through photovoltaic panels and solar energy. In this re-
gard, within the scope of the ORKOY Project, we, as Ak-
kaşoğlu Group, are proud to make the contract program 
by informing our 10 households in Muğla for the Roof-top 
Solar Power Plant, which can sell excess energy to the 
system for their own needs. 10 households this year, 
100,000 households in the coming years. OUR BUSINESS 
IS OUR FUTURE.”

AKKAŞOĞLU GRUP, ORKÖY 
PV PROJESİ KAPSAMINDA 
MUĞLA’DA GES KURULUMU 
GERÇEKLEŞTİRECEK
Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi 
için Sürdürülebilir Finans Mekanizması Projesi (ORKÖY 
PV) kapsamında Akkaşoğlu Grup tarafından Muğla ilinde 
bu yıl için belirlenen 10 haneye öz tüketime yönelik Çatı 
Tipi Güneş Enerjisi Santrali kurulumu için bilgilendirme 
toplantısı düzenlenerek sözleşme yapıldı.
Akkaşoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Akkaş 
proje ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “ORKÖY projesi 
ile orman köylerinde yaşayan yaklaşık 7 milyon kişi güneş 
enerjisinden faydalanacak. Fotovoltaik paneller ile güneş 
enerjisi yoluyla orman köylüleri kendi elektrik ihtiyaçla-
rını karşılayacak. Bu kapsamda Muğla ilimizde bu yıl için 
belirlenen 10 hanemize Akkaşoğlu Grup olarak ORKÖY 
Projesi kapsamında kendi ihtiyaçlarına yönelik, sisteme enerji 
fazlasını satabilen Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santrali için bil-
gilendirme yaparak sözleşme programını gerçekleştirmenin 
haklı gururunu yaşıyoruz. Bu yıl 10 hane, gelecek yıllarda 
100.000 hane. İŞİMİZ GELECEĞİMİZ.”
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HUAWEI TURKEY ANNOUNCES 
ITS ENVIRONMENTALLY FRIENDLY 
ENERGY SOLUTIONS AT THE 
DIGITAL ENERGY SUMMIT
Huawei Turkey Digital Power Summit brought together the repre-
sentatives and experts of the industry’s leading institutions online 
on June 3 to evaluate the recent challenges of the digital energy 
industry and new opportunities that lie in the future. The focus 
of the event was the energy trends of the future and the digital 
transformation of the industry.
According to the press release from the company, Huawei Turkey 
General Manager Jing Li shared data on global energy consumption 
in his opening speech: “So we see that global energy consumption 
is increasing at a rate of 1.7 per cent. The report shows us, since 
18th century, the human energy consumption has increased 
by 22 times, of which fossil energy accounts for as much as 85 
per cent. Global warming challenges us to seeking new ways of 
more sustainable green energy. Today, carbon peak and carbon 
neutrality have become two major issues facing by the humanity. 
In this respect, in the global arena, advanced economies such as 
China, the European Union, Japan, South Korea and the United 
States have proposed carbon neutral targets.”
Addressing the green energy opportunities in Turkey, Jing Li said: 
“Driven by the peak carbon and the carbon neutrality, low-carbon 
energy digital transformation has given us new opportunities. Look 
at Turkey. In Turkey we have more than 83 million population, 
25 million households, 70,000 industrial sites and more than 
500 data centers. As of April 2021, about 101.4 MW of new 

HUAWEİ TÜRKİYE, DİJİTAL 
ENERJİ ZİRVESİ’NDE 
ÇEVRECİ ENERJİ 
ÇÖZÜMLERİNİ DUYURDU
Huawei Türkiye Dijital Enerji Zirvesi (Huawei Turkey Digital 
Power Summit), sektörün lider kurumlarının temsilci ve uzman-
larını, dijital enerji sektörünün son dönemde yaşadığı zorlukları 
ve gelecekteki yeni fırsatları değerlendirmek üzere 3 Haziran’da 
çevrimiçi olarak bir araya getirdi. Etkinliğin odağında, geleceğin 
enerji trendleri ve sektörün dijital dönüşümü vardı.
Şirketten yapılan basın açıklamasına göre, Huawei Türkiye Ge-
nel Müdürü Jing Li açılış konuşmasında küresel enerji tüketimi 
ile ilgili verileri paylaşırken; “Küresel enerji tüketiminin yıllık 
bazda %1,7 oranında arttığını görüyoruz. Rapora göre 18’inci 
yüzyıldan bu yana insanların tükettiği enerji, %85’i fosil yakıtlar 
olmak üzere 22 kat artmış durumda. Küresel ısınmanın olumsuz 
getirileri, daha sürdürülebilir ve yeşil enerji kullanımının artması 
gerektiğine işaret ediyor. Bugün, karbon yoğunluğu insanlığın 
karşılaştığı en önemli sorunlardan biri. Küresel arenada Çin, 
Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore ve ABD gibi gelişmiş eko-
nomiler artık karbon nötr hedeflere yöneliyor” dedi.
Türkiye’deki yeşil enerji fırsatlarına da değinen Jing Li; “Karbon 
yoğunluğu güdümündeki düşük karbonlu enerji, elektrifikasyon 
ve dijital dönüşümde yeni fırsatlar da yarattı. 83 milyon nüfuslu 
Türkiye’de, 25 milyon hane, 70.000’den fazla sanayi sitesi ve 
500’den fazla veri merkezi yer alıyor. Nisan 2021 itibarıyla mobil 
şebekeye yaklaşık 101,4 MW değerinde yeni güneş enerjisi üreti-
mi entegre edilmiş ve Türkiye’de kümülatif  güneş enerjisi gücü 
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solar power has been integrated into the mobile grid, and solar 
installed capacity in Turkey has increased to 7,065.4 MW. A 
total of 38 GW of solar energy is expected to be generated by 
2030. There are huge opportunities and a wide elbowroom for 
the development of the digital energy industry in Turkey.”

Huawei has a wealth of experience in the digital energy 
industry
Revealing the activities of Huawei Turkey in the field of energy, 
Jing Li said: “Huawei Turkey, with the support of its customers, 
business partners and public institutions, contributes to the fight 
against climate change, which we see as an important issue for 
the fate of humanity. The people are more familiar with Hua-
wei’s activities in areas such as 5G, technological devices and 
enterprise technologies. However, over the years, Huawei has 
also gained significant experience in the field of digital energy. 
Huawei Digital Energy has focused on the development of the 
digital energy industry with the power of information technol-
ogies, by making extremely exciting technological innovations. 
Concordantly, it established the Huawei Digital Energy Business 
Group as an independent unit in April 2021. Huawei Digital 
Energy Business Group operates under the management of 
Guanliang Zhao. Digital energy works of Huawei are gathered 
under five main titles, including green energy production and 
energy savings: Smart PV (Smart Photovoltaic Cell), Base Station 
Energy Facilities, Data Center Energy, Vehicle Integrated Energy 
and Modular Power Sources. Huawei is the leader in the global 
market in the fields of Smart PV, Base Station Power Plants, and 
Data Center Energy. While the company reaches millions with its 
device-based applications, it provides services to one third of the 
world’s population, covering more than 170 countries and regions.”

Energy investments are growing
Jing Li also talked about the company’s increasing energy sector 
investments. “Huawei’s innovative digital power solutions don’t 
just focus on commercial success.” Li continued. We believe that 
these efforts will also create value for sustainable and ecological 
development. Huawei Digital Energy solutions have produced 
more than 325 billion kilowatt-hours of green energy to date, 
and managed to reduce power consumption of 10 billion kilo-
watt-hours. This is equivalent to planting 220 million trees on 
our planet. A large number of base stations are needed in the 
digital transformation process. The use of green energy sources 
in completely simplified base stations is utterly important. For 
this purpose, Huawei has produced innovative base station solu-
tions, increasing the energy efficiency in this field by 96%. While 
accelerating innovation-driven system architecture and digital 
energy research, we also contribute to the green energy industry. 
We believe that by working together, we will create more value 
in digital transformation and make our lives greener and better.”

7.065,4 MW seviyesine yükselmiştir. 2030 yılına kadar toplam 
38 GW değerinde güneş enerjisi elde edileceği öngörülüyor. 
Türkiye’de dijital enerji endüstrisinin gelişmesi için çok büyük 
fırsatlar ve geniş bir hareket alanı var” şeklinde konuştu.

Huawei dijital enerji sektöründe zengin bir 
deneyime sahip
Jing Li, Huawei Türkiye’nin enerji alanındaki faaliyetlerini 
aktarırken; “Huawei Türkiye, müşterileri, iş ortakları ve kamu 
kurumlarının desteğiyle, insanlığın kaderi için önemli bir konu 
olarak gördüğümüz, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda 
bulunuyor. Kamuoyu Huawei’in daha çok 5G, teknolojik ci-
hazlar ve kurumsal teknolojiler gibi alanlardaki faaliyetlerine 
aşina. Ancak Huawei yıllar içinde dijital enerji alanında da 
önemli bir deneyimin sahibi oldu. Huawei Dijital Enerji, son 
derece heyecan verici teknolojik yeniliklere imza atarak, bilgi 
teknolojilerinin gücüyle dijital enerji sektörünün gelişimine 
odaklandı. Buna paralel olarak, Nisan 2021’de bağımsız bir 
birim olarak, Huawei Dijital Enerji İş Grubu’nu kurdu. Huawei 
Dijital Enerji İş Grubu Guanliang Zhao yönetiminde faaliyet 
gösteriyor. Huawei’in dijital enerji çalışmaları yeşil enerji üretimi 
ve enerji tasarrufunu da kapsayan beş ana başlıkta toplanıyor: 
Akıllı PV (Akıllı Güneş Pili), Baz İstasyonu Enerji Tesisleri, Veri 
Merkezi Enerjisi, Araca Entegre Enerji ve Modüler Güç Kay-
nakları. Huawei, Akıllı PV (Güneş Pili), Baz İstasyonu Enerji 
Tesisleri, Veri Merkezi Enerjisi alanlarında küresel pazarda lider 
konumda yer alıyor. Şirket, cihaz bazındaki uygulamaları ile 
milyonlara ulaşırken, 170’ten fazla ülke ve bölgeyi kapsayarak, 
dünya nüfusunun üçte birine hizmet sağlıyor” dedi.

Enerji yatırımları artıyor
Jing Li ayrıca şirketin artan enerji sektörü yatırımlarından 
da bahsetti. Li şöyle devam etti; “Huawei’in yenilikçi dijital 
güç çözümleri sadece ticari başarıya odaklanmıyor. Bu ça-
lışmaların aynı zamanda sürdürülebilir ve çevreci kalkınma 
için de değer yaratacağına inanıyoruz. Huawei Dijital Enerji 
çözümleri bugüne kadar 325 milyar kilovat/saatten fazla yeşil 
enerji üretimine imza atarken, 10 milyar kilovat/saatlik güç 
tüketimini de azaltmayı başardı. Bu da gezegenimize 220 
milyon ağaç dikmeyle eş değerde. Dijital dönüşüm sürecinde 
çok sayıda baz istasyonuna ihtiyaç var. Tamamen basitleşti-
rilmiş baz istasyonlarında yeşil enerji kaynaklarının kullanımı 
oldukça önemli. Huawei bu amaçla yenilikçi baz istasyonu 
çözümleri üreterek, bu alandaki enerji verimliliğini %96 
oranında artırdı. İnovasyon odaklı sistem mimarisi ve dijital 
enerji araştırmalarına hız verirken, yeşil enerji endüstrisine de 
katkıda bulunuyoruz. Hep birlikte çalışarak dijital dönüşümde 
daha fazla değer yaratacağımıza, hayatımızı daha çevreci ve 
daha iyi bir hale getireceğimize inanıyoruz.”
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GREEN ENERGY TRADE 
STARTS AT ZORLU ENERJI 
WITH RENEWABLE ENERGY 
SOURCE GUARANTEE OF 
ORIGIN (YEK-G) CERTIFICATE
Zorlu Enerji, one of Turkey’s pioneers in the field of renewable en-
ergy, made the first transaction of the RES-G market opened by 
EPİAŞ and became the provider of Turkey’s first RES-G certificate.
Renewable energy produced at Kızıldere 3 power plant has 
been certified with YEK-G through EPİAŞ for Zorlu Enerji’s retail 
offices in Osmangazi Region. In this way, the energy used by 
Zorlu Enerji in its retail office buildings has been certified with 
renewable energy certificate.
Aiming to be a role model in every field from generation to con-
sumption for the more effective and efficient use of renewable 
energy resources, Zorlu Enerji broke new ground by issuing its 
first certificate and making it available through amortization on 
June 15, through the RES-G system that EPİAŞ put into practice 
after reconciliation.
Zorlu Enerji, whose sustainability approach is based on im-
pact-oriented growth, low-carbon environment-friendly oper-
ation and supply chain management, and local socio-economic 
development, 
has certified its buildings with a green energy certificate by using 
the energy produced from Kızıldere 3 Geothermal Power Plant 
in the retail office buildings in the Osmangazi Region, which 
consists of the provinces of Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, 
Kütahya and Uşak.
The company, which generates all of its electricity from renewable 
sources in Turkey, will make the energy it produces available to 
individual and corporate subscribers as well as free consumers.
Renewable Energy Source Guarantee of Origin 
(YEK-G) System

Energy Market Management Inc. (EPİAŞ) commissioned the 
Renewable Energy Source Guarantee of Origin (YEK-G) Sys-
tem on 01 June 2021 in order to protect the environment and 
expand and document the use of renewable energy sources in 
the production and consumption of electricity.
As part of the system, companies will be able to benefit from 
YEK-G in documenting the source of the supply chain stipu-
lated by the European Union with the Paris Agreement, and 
consumers will have the opportunity to use green energy if 
they wish to do so.

ZORLU ENERJİ’DE 
YENİLENEBİLİR ENERJİ 
KAYNAK GARANTİSİ (YEK-G) 
SERTİFİKASI İLE YEŞİL 
ENERJİ SATIŞI BAŞLADI
Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki öncülerinden Zorlu 
Enerji, EPİAŞ tarafından hizmete açılan YEK-G piyasasının 
ilk işlemini yaparak Türkiye’nin ilk YEK-G sertifikasının sağ-
layıcısı oldu.
Kızıldere 3 santralinde üretilen yenilenebilir kaynaklı enerji, 
Zorlu Enerji’nin Osmangazi Bölgesi’nde bulunan perakende 
ofisleri için EPİAŞ üzerinden YEK-G ile sertifikalandırıldı. Bu 
sayede Zorlu Enerji’nin perakende ofis binalarında kullandığı 
enerji, yenilenebilir enerji sertifikası ile belgelendirilmiş oldu.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli kulla-
nılması için üretimden tüketime her alanda rol model olmayı 
hedefleyen Zorlu Enerji, 15 Haziran tarihinde EPİAŞ’ın uz-
laştırma sonrası uygulamaya açtığı YEK-G sistemi üzerinden 
ihraç yoluyla ilk sertifikasını oluşturup itfa yolu ile kullandırarak 
bir ilke imza attı.
Sürdürülebilirlik yaklaşımının temelinde etki odaklı büyüme, 
düşük karbonlu çevre dostu operasyon ve tedarik zinciri yöne-
timi ile yerel sosyo-ekonomik kalkınma yer alan Zorlu Enerji,
Kızıldere 3 Jeotermal Enerji Santralinden ürettiği enerjiyi, 
Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak illerinden 
oluşan Osmangazi Bölgesi’nde bulunan perakende ofis bina-
larında kullanarak, binalarını yeşil enerji sertifikası ile belge-
lendirmiş oldu.
Türkiye’deki elektrik üretiminin tamamını yenilenebilir kay-
naklardan gerçekleştiren şirket, ürettiği enerjiyi bireysel ve 
kurumsal aboneleri ile dileyen serbest tüketicilerin de kulla-
nımına sunacak.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) 
Sistemi
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), elektriğin üretimi ve 
tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını 
yaygınlaştırılmak, belgelemek ve çevre koruma amaçlarıyla, 01 
Haziran 2021 tarihinde Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti 
(YEK-G) Sistemini devreye almıştır.
Sistem kapsamında şirketler, Avrupa Birliği’nin Paris Anlaş-
ması ile şart koştuğu tedarik zincirinin kaynağını belgelemesi 
konusunda YEK-G’den faydalanabilecek ve dileyen tüketiciler 
yeşil enerji kullanma imkanı bulacak.
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“2020’DE KURULAN 
HER ÜÇ SANTRALDEN 
BİRİ GÜNEŞ ENERJİSİ 
SANTRALİ” 
SolarPower Europe tarafından hazırlanan 
Global Market Outlook For Solar Power 
2021-2025 (Güneş Enerjisi İçin Küresel 
Pazar Görünümü 2021-2025) raporuna göre, 
2020’de kurulan her üç santralden biri güneş 
enerjisi santrali oldu. Geçtiğimiz yıl küresel 
çapta 138.2 GW kapasitelik güneş enerjisi 
kurulumu ile güneş teknolojilerinde yüzde 
39’luk bir küresel paya ulaşıldı.

SolarPower Europe projeksiyonlarına göre, güneş enerjisinde 
küresel kurulu güç 773.2 GW’a yükselirken 2020’deki ilk 5 
güneş enerjisi pazarı, 48,2 GW ile Çin, 19,2 GW ile ABD, 11,6 
GW ile Vietnam, 8,2 GW ile Japonya ve 5,1 GW ile Avustralya 
oldu.  2020’de elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı 0.5 
puan artarak yüzde 3.1’e yükselirken toplam kurulu güçte 
güneşin diğer teknolojilerin yine de oldukça gerisinde olduğu 

“ONE OUT OF THREE 
ESTABLISHED POWER 
PLANTS IN 2020 WERE 
SOLAR ENERGY POWER 
PLANTS” 
According to the Global Market Outlook for 
Solar Power 2021-2025 report prepared by 
SolarPower Europe, one out of every three 
power plants installed in 2020 was a solar 
power plant. Last year, a global share of 39 
percent in solar technologies was achieved 
with 138.2 GW solar installations globally.

According to SolarPower Europe projections, while the global 
installed power in solar energy increased to 773.2 GW, the 
top 5 solar energy markets in 2020 are China with 48.2 
GW, USA with 19.2 GW, Vietnam with 11.6 GW, Japan 
with 8.2 GW and Australia with 5.1 GW. While the share 
of solar energy in electricity production increased by 0.5 
percentage points to 3.1 percent in 2020, it is seen that the 
sun still falls behind other technologies in the total installed 
power. According to the report, approximately 70 percent 
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of global production comes from fossil fuels and 
nuclear sources.

Projections made by SolarPower Europe 
show that, with solar technologies reaching 
a global share of 39 percent, the 138.2 GW 
of global photovoltaic capacity added in 
2020 will be 163 GW in 2021, 203 GW in 
2022, 225 GW in 2023, 239 GW in 2024 
and it predicts 266 GW in 2025. According 

to the medium-level ambitious scenario of 
the report, total global solar capacity is ex-

pected to exceed the following milestones in 
the next five years: 900 GW in 2021, 1.1 TW in 

2022, 1.3 TW in 2023, 1.6 TW in 2024 and 1.8 TW 
in 2025. The report states that, under optimal conditions, 
global solar capacity will reach 2.1 TW by the end of 2025. 
Compared to 17 in 2019 and 11 in 2018, 18 countries 
installed more than 1 GW of solar in 2020, proving that 
solar continues on its growth trajectory. It is possible that 
we may see more than previously anticipated solar installa-
tions in the next four years. It is aimed to exceed the annual 
installation level of 200 GW by 2022, and to increase the 
capacity of more than 1 GW in 29 countries around the 
world by 2023.
The report estimates that Turkey, which reached 6,767 

görülüyor. Rapora göre, küresel üretimin yaklaşık yüzde 
70’i fosil yakıt ve nükleer kaynaklı.
SolarPower Europe projeksiyonları, yüzde 39’luk 
küresel paya ulaşan güneş enerjisi teknolojileri 
ile 2020’de eklenen 138.2 GW’lik küresel foto-
voltaik kapasitenin 2021’de 163 GW, 2022’de 
203 GW, 2023’te 225 GW, 2024’te 239 GW ve 
2025’te 266 GW olacağını öngörüyor. Rapo-
run orta hırslı senaryosuna göre, toplam küresel 
güneş enerjisi kapasitesinin önümüzdeki beş yıl 
içinde şu kilometre taşlarını geçmesi bekleniyor: 
2021’de 900 GW, 2022’de 1,1 TW, 2023’te 1,3 TW, 
2024’te 1,6 TW ve 2025’te 1,8 TW. Rapor, optimal 
koşullar altında, 2025’in sonuna kadar 2,1 TW büyüklüğünde 
küresel güneş enerjisi kapasitesine ulaşılacağını belirtiyor.
2019’daki 17’ye ve 2018’deki 11’e kıyasla 2020’de 18 ülke 1 
GW’ın üzerinde güneş enerjisi kurulumu gerçekleştirdi ve 
bu da güneş enerjisinin büyüme yörüngesine devam ettiği-
ni kanıtladı. Önümüzdeki dört yıl içinde önceden tahmin 
edilenden daha fazla güneş enerjisi kurulumu görmemiz 
mümkün. 2022 yılına kadar 200 GW yıllık kurulum seviye-
sinin geçilerek 2023 yılına kadar dünya çapında 29 ülkeye 1 
GW’dan fazla kapasite artışı olması hedefleniyor.
Rapor, 2020 yılında güneş enerjisinde 6,767 MW’ye ulaşan 
Türkiye’nin 2021-2025 döneminde yüzde 18’lik bir büyü-

GRAFİK-1: ANA KAYNAĞA GÖRE 2020 YILINDA EKLENEN NET KÜRESEL ÜRETİM KAPASİTESİ 

GRAPHIC-1: ADDITIONAL NET GLOBAL PRODUCTION CAPACITY IN 2020 ACCORDING TO THE MAIN SOURCE
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MW in solar energy in 2020, will reach an installed 
power of 15,511 MW by adding 8,744 units of 

new capacity with an 18% growth in the period 
between 2021-2025.
President of SolarPower Europe, Aristotelis 
Chantavas: “A future powered by solar energy 
is on its way” (Photo available)
Aristotelis Chantavas, President of Solar-
Power Europe stated: “Despite the challeng-

es arising from COVID-19, 2020 was a re-
cord-breaking year for the global solar industry. 

Solar energy continues to be on a strong and stable 
path. The growth of the sector confirmed its dominance 

among all newly installed power generation technologies, 
reaching a global share of 39 percent, meaning that more 
than every three power plants installed in 2020 are solar 
powered. We need to ensure the correct permit processes 
for remaining on this path and smooth development and 
provide the right regulatory frameworks for electrification 
and renewable energy integration.” 

CEO of SolarPower Europe, 
Walburga Hemetsberger: 
“The target is for the 
global capacity to increase 
by 266 GW in 2025” 
Walburga Hemetsberger, CEO 
of SolarPower Europe stated: 
“Solar energy has once again 
surprised us by exceeding all 
expectations, setting a new 
installation record despite 
the serious consequences 
of COVID-19. Even the most 
optimistic market analysts 
were predicting a market drop 
in 2020, but solar energy 
grew 18 percent, proving its 
resilience and unstoppable 
growth pattern. Most coun-
tries performed much better 
than expected due to the cost, 
competitive power and versa-
tility of solar energy. We now 
expect new annual installed 
capacities to reach 266 GW 
in 2025 in our medium-term 
scenarios.” 

me ile 8,744 yeni kapasite ekleyerek 15,511 MW’lik 
kurulu güce ulaşacağını tahmin ediyor.

SolarPower Europe Başkanı 
Aristotelis Chantavas: “Güneş 
enerjisiyle çalışan bir gelecek yolda” 
SolarPower Europe Başkanı Aristotelis Chan-
tavas rapor ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: 
“COVID-19’dan kaynaklanan zorluklara rağ-
men, 2020 küresel güneş enerjisi sektörü için 
rekor kıran bir yıldı. Güneş enerjisi güçlü ve 
istikrarlı bir yolda kalmaya devam ediyor. Sektörün 
büyümesi, yeni kurulan tüm elektrik üretim teknolo-
jileri arasındaki hakimiyetini doğruladı ve yüzde 39’luk bir 
küresel paya ulaşıldı ve bu da 2020’de kurulan her üç enerji 
santralinden fazlasının güneşten geldiği anlamına geliyor. Bu 
yolda kalabilmek ve sorunsuz gelişim için doğru izin süreçle-
rini; elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji entegrasyonu için 
doğru düzenleyici çerçeveleri sağlamamız gerekiyor.” dedi.

SolarPower Europe CEO’su Walburga 
Hemetsberger: “2025’te 
küresel kapasitenin 
266 GW artması 
hedefleniyor” 
SolarPower Europe CE-
O’su Walburga Hemetsber-
ger:  “Güneş enerjisi, CO-
VID-19’un ciddi sonuçlarına 
rağmen yeni bir kurulum re-
koru kırarak tüm beklentileri 
aşarak bizi bir kez daha şaşırt-
tı. 2020 yılında en iyimser pi-
yasa analistleri bile bir pazar 
düşüşü tahmin ediyorlardı, 
ancak güneş enerjisi yüzde 
18 büyüyerek dayanıklılığını 
ve durdurulamaz büyüme 
grafiğini kanıtladı. Çoğu ülke, 
güneş enerjisinin maliyet, re-
kabet gücü ve çok yönlülüğü 
nedeniyle beklenenden çok 
daha iyi performans göster-
di. Artık orta hedefli senar-
yomuzda 2025’te yeni yıllık 
kurulu kapasitelerin 266 
GW’a ulaşmasını bekliyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

TABLO: ÜLKELERE GÖRE FOTOVOLTAİK KURULUMLARIN-
DAKİ EN İYİ BEKLENTİLER 2021-2025

TABLE: BEST EXPECTATIONS OF PHOTOVOLTAIC INSTALLATIONS 
ACCORDING TO COUNTRY, 2021-2025
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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



An analysis published by the energy sector 
think tank Ember revealed the countries with 
the highest air pollution from coal-fuelled 
electricity production in Europe. According 
to the press release, Turkey and Ukraine 
rank in the top three in all pollutant types in 
the country-wide ranking. Countries in the 
Western Balkans follow Turkey and Ukraine 
despite their relatively small scale. European 
Union countries such as Germany and Poland 
rank high in terms of nitrogen (NOx) pollution.

Coal used for electricity production poses a threat to human 
health by emitting pollutants into the air and causes many 
premature deaths. The spread of  these pollutants can reach 
for over thousands of  kilometres. The analysis carried out 
by Ember covers 27 countries in the European Union, the 
UK, the Energy Community member states and Turkey. 
In the analysis in which air pollution data were evaluated, 
coal fuelled power plants are ranked according to three 
pollutants (SO2, PM10, NOx).

Enerji konusunda faaliyet gösteren düşünce 
kuruluşu Ember tarafından yayınlanan analiz, 
Avrupa’da kömürden elektrik üretimi kaynaklı 
hava kirliliğinin en yüksek olduğu ülkeleri 
ortaya koyuyor. Yapılan basın açıklamasına 
göre, ülke ölçeğinde gerçekleştirilen 
sıralamada Türkiye ve Ukrayna, tüm kirletici 
türlerinde ilk üç sırada yer alıyor. Batı 
Balkanlarda yer alan ülkeler, görece küçük 
ölçeklerine rağmen Türkiye ve Ukrayna’yı takip 
ediyor. Almanya ve Polonya gibi Avrupa Birliği 
ülkeleri ise azot (NOx) kirliliği açısından üst 
sıralarda kendisine yer buluyor.

Elektrik üretimi amacıyla kullanılan kömür, havaya kirleticiler 
yayarak insan sağlığına tehdit oluşturuyor ve çok sayıda erken 
ölüme sebep oluyor. Bu kirleticilerin yayılımı binlerce kilometre-
yi bulabiliyor. Ember tarafından gerçekleştirilen analiz, Avrupa 
Birliği içerisindeki 27 ülkeyi, İngiltere’yi, Enerji Topluluğu’na 
üye ülkeleri ve Türkiye’yi kapsıyor. Hava kirliliği verilerinin 
değerlendirildiği analizde kömür santralleri, üç kirletici (SO2, 
PM10, NOx) göz önünde bulundurularak sıralanıyor.

AVRUPA’DA KÖMÜRDEN ELEKTRİK 
ÜRETİMİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ 
RAPORU YAYINLANDI

REPORT PUBLISHED ON AIR POLLUTION 
CAUSED BY COAL FUELLED ELECTRICITY 
PRODUCTION IN EUROPE
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• Kömürlü termik santrallerden kaynaklanan PM10 
kirliliğinin büyük bölümü Ukrayna’daki santrallerden 
kaynaklanıyor. Ukrayna’da faaliyet gösteren sekiz 
santral, PM10 açısından en fazla kirlilik yayan on 
santral arasında yer alıyor.
• Avrupa’da kömürden elektrik üretimi kaynaklı SO2 
(kükürt dioksit) kirliliğinde Ukrayna (%27), Türkiye 
(%24), Sırbistan (%15) ve Bosna Hersek (%11) başı 
çekiyor.
• En fazla kükürt dioksit yayan on kömür santrali, 
Avrupa’nın kömürden elektrik üretimi kaynaklı SO2 
emisyonlarının yaklaşık yarısına (%44) denk geliyor. Bu 
santrallerin üçer tanesi Sırbistan ve Türkiye’de, ikisi 
Bosna’da, birer tanesi de Ukrayna ve Makedonya’da yer 
alıyor.
• Türkiye’de kömürden elektrik üretimi kaynaklı 
NOx (azot) kirliliği, Avrupa toplamının beşte birini 
oluşturuyor (%20). Türkiye’yi, Almanya (%16), Ukrayna 
(%16) ve Polonya (%14) takip ediyor.
• Batı Balkan ülkeleri 2019 yılında, Enerji Topluluğu üye 
ülkeleri için ulusal ölçekte belirlenmiş olan hava kirliliği 
emisyon limitlerine uyum sağlamadılar. Avrupa’daki en 
kirli santraller sıralamasında birçok santrale sahip olan 
Ukrayna ise, ilginç bir şekilde Ukrayna için belirlenen 
tavan limitlerin oldukça altında kaldı.
• Avrupa’daki en kirli 30 kömür santralin neredeyse 
tamamı 30 yıldan fazla süredir faaliyet gösteriyor iken 
bu duruma tek istisna Türkiye. Türkiye’de son on yılda 
inşa edilen bazı santraller de listenin üst sıralarında 
kendisine yer buluyor.
• Ukrayna, Türkiye ve Batı Balkan ülkeleri, kömür 
santrallerine doğrudan veya dolaylı şekilde teşvik 
sağlıyorlar. Ancak bu teşvikler, bahsi geçen ülkelerin 
kömürü ikame edebilecek kadar yüksek potansiyele 
sahip yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirilebilir.
EMBER Elektrik ve İklim Veri Analisti Ufuk Alparslan, 
“Ukrayna, Türkiye ve Batı Balkan ülkeleri, Avrupa’da 
kömürden elektrik üretimi kaynaklı hava kirliliğinde 
öne çıkmaktadırlar. Kömür santrallerinin havaya 
yaydığı kirlilik binlerce kilometreye ulaşabiliyor. Temiz 
enerji alternatiflerinde çok yüksek potansiyele sahip 
bu ülkelerin kaynaklarını, emisyon standartlarına 
uyum sağlamak için yüksek maliyetli rehabilitasyon 
yatırımları ve kömür teşvikleri yerine enerji 
dönüşümünü daha da hızlandıracak yatırımlara 
yönlendirmesi gerekiyor” diyor.

• Most of the PM10 pollution from coal-fuelled power 
plants originates from power plants in Ukraine. Eight 
power plants operating in Ukraine are among the top 
ten power plants emitting the most pollution in terms 
of PM10.
• Ukraine (27%), Turkey (24%), Serbia (15%) and 
Bosnia and Herzegovina (11%) lead the list in SO2 
(sulphur dioxide) pollution caused by electricity 
generation from coal in Europe.
• The ten coal plants emitting the most sulphur dioxide 
account for approximately half (44%) of Europe’s SO2 
emissions from coal fuelled power generation. Three 
of these power plants are located in Serbia and Turkey, 
two in Bosnia and one each in Ukraine and Macedonia.
• NOx (nitrogen) pollution caused by electricity 
generation from coal in Turkey constitutes one fifth 
of the European total (20%). Turkey is followed by 
Germany (16%), Ukraine (16%) and Poland (14%).
• In 2019, the Western Balkan countries did not comply 
with the national air pollution emission limits for the 
Energy Community member states. Ukraine, which 
has many of its power plants included in the list of the 
most polluting power plants in Europe, interestingly 
remained well below the ceiling limits identified for 
Ukraine.
• While almost all of the 30 dirtiest coal fuelled power 
plants in Europe have been operating for more than 30 
years, Turkey is the only exception. Some power plants 
built in the last decade in Turkey are also at the top of 
the list.
• Ukraine, Turkey and Western Balkan countries 
provide direct or indirect incentives to coal fuelled 
power plants. However, these incentives can be 
directed towards renewable energy sources with high 
potential to replace coal in the mentioned countries.
Ufuk Alparslan, EMBER Electricity and Climate Data 
Analyst, stated: “Ukraine, Turkey and Western Balkan 
countries stand out in regard to air pollution caused 
by electricity production from coal in Europe. The 
pollution emitted by coal fuelled power plants can 
reach thousands of kilometres in distance. These 
countries, which have very high potential for clean 
energy alternatives, need to direct their resources to 
investments that will accelerate the energy transition 
rather than costly rehabilitation investments and coal 
subsidies to comply with emission standards.”
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Çatılarınızda kuracağınız güneş enerjisi santralleri, işletmelerinizin karlılığını 
en üst seviyeye çıkartıyor. Tabi ki doğru uygulanır ve denetlenir ise! İşveren 
Mühendisliği alanında Istrich, tecrübesiyle test, denetim ve belgelendirme 
alanlarında fark yaratıyor. Santralinizi ve sizi koruyor. Yatırımınızın en değerli 
şekilde işletilmesi için çalışıyor.
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01) First of all, who is Ateş Uğurel, or as better known in 
the industry, Solarbaba?
Of course. I studied in Istanbul Boys’ High School, and then 
Chemical Engineering in Boğaziçi University. Then I earned 
my Master’s degree in Environmental Sciences there, and 
started a PhD program. However, I had to give up due to 
absence since I founded the first solar power company in 
Turkey back then. I have only worked on generating power 
from solar energy since September 1996. My company served 
as a small EPC (solar power contractor) in the first part of 
this 25-year period. Later, my coworkers and I have brought 
the Solarbaba platform to a more corporate status with the 
support of Hilmi Güler who was the Minister of Energy at that 
time. Solarbaba was a nickname our competitors gave me 
back then. I did not like it then but we are still using it anyway. 

01) Öncelikle, sektörde nam-ı diğer Solarbaba ola-
rak tanınan Ateş Uğurel’i daha yakından tanıyabilir 
miyiz?
Elbette, Istanbul Erkek Lisesinde okuduktan sonra, Boğaziçi 
Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünü bitirdim, sonra 
aynı üniversitede Çevre Bilimleri Yüksek Lisans programını 
da bitirdikten sonra doktoraya başladım. Ancak tam da o sıra-
da belki de Türkiye’nin ilk güneş enerjisi şirketini kurduğum 
için devamsızlıktan dolayı bitiremedim. 1996 Eylül ayından 
itibaren sadece güneşten elektrik üretimi konusunda çalıştım. 
Bu 25 senenin ilk bölümünde ufak bir EPC (güneş enerjisi 
müteahhiti) olarak hizmet verdik. Daha sonra o zamanın 
Enerji Bakanı Hilmi Güler’in de destekleri ile Solarbaba plat-
formunu daha kurumsal hale getirmeye başlayıp bugünlere 
kadar taşıdık ekip arkadaşlarımın da desteği ile. Solarbaba 

SOLARBABA:SOLARBABA:
“GÜNEŞ YATIRIMLARININ 
MOTİVASYONU İKLİM KRİZİ OLACAK”

THE CLIMATE CRISIS WILL BE A MOTIVATION FOR 
SOLAR POWER INVESTMENTS

 Röportaj / Interview:  Esen ERKAN 
GÜNDER Genel Sekreteri / GÜNDER  Secretary General

Enerji Muhabiri / Energy ReporterSolarbaba Kurucusu Ateş Uğurel
Solarbaba Founder Ateş Uğurel
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I think it is not that bad at all.
In 2018, we founded Solarbaba BV 
in Amsterdam. Now we fully operate 
through that company. This is mainly 
because we are both working with a lot 
of foreign companies and we are willing 
to serve in different geographies includ-
ing Europe in particular. We will have a 
couple of new projects of global scale.

02) Solarbaba has become a struc-
ture that does a lot of things at the 
same time: Can you talk about your 
teammates, your ongoing projects, 
your support for your members and 
operations under planning?
In fact, currently the company is made 
up of two different structures. Solarbaba 
will continue its operations as a social 
platform that proposes different solu-
tions to the climate crisis, keeps solar 
power in its focus as it has done for a 
long time, and designs social projects. 
All digital marketing services we offer 
to our members will be provided on our 
new global interface called Prosumer 
(producing consumer). We will launch 
the project in Turkish and add an English 
version at the end of this year and a 
Spanish version next year. We will share 
further details about this process in up-
coming weeks. An indispensible part of 
this project, Prosumer2021 - Consum-
ers Producing Their Power from Solar 
Energy - will also be held for the sixth 
time this year.
Returning to Solarbaba, we are now 
focusing on a solar power guide called 
Sunny. We plan to give it out to visitors 
for free at the Antalya EIF Clean Energy 
Expo to be held in Antalya from October 
13 to 15, 2021. Then we will translate 
it into different languages and make it 
globally available as an e-book.
Moreover, the 2021 - 2022 edition of 
our well-known project SolarGenç (Solar 
Youth) will bring university students to-
gether in a project. I hope that they will 
also be able to meet physically this year.

ismini de o zamanlarda sektördeki diğer 
oyuncular bana lakap olarak takmıştı. 
O günlerde çok da hoşuma gitmiyordu, 
ama bir şekilde bugünlere kadar geldik 
bu isimle 🙂 İyi de oldu galiba.
Daha sonra 2018 başında da Solarbaba 
BV şirketimizi Amsterdam’da kurduk, 
artık tüm faaliyetlerimizi o şirket üze-
rinden sürdürüyoruz. Bunun en büyük 
sebebi hem artık birçok yabancı şirketle 
çalışıyor olmamız, hem de başta Avrupa 
olmak üzere farklı coğrafyalarda hizmet 
verme isteğimiz. Yeni 2-3 projemiz ola-
cak, onlar da küresel nitelikte.

02) Solarbaba birçok faaliyeti bir-
den yürüten bir yapı haline geldi: 
Ekibinizdeki arkadaşlardan, yü-
rütmekte olduğunuz projelerinize, 
üyelere sunduğunuz desteklerden 
planlanan çalışmalara doğru ay-
rıntıları sizden öğrenelim.
Aslında tam da bu soruyu cevapladığım 
zaman diliminde artık iki farklı yapıdan 
oluşuyoruz. Solarbaba yoluna Türki-
ye’de iklim krizine farklı çözümler ge-
tiren, bu konuda güneş enerjisini uzun 
süredir olduğu gibi yine ilgi odağında 
tutan ve sosyal projeler üreten sosyal bir 
platform olarak devam edecek. Üyeleri-
mize sunduğumuz tüm dijital pazarlama 
hizmetleri de artık Prosumer (üreten 
tüketici) adını verdiğimiz yeni global ara 
yüzümüz üzerinden verilecek. Türkçe 
başlayacak bu projeye sene sonunda 
İngilizce’yi önümüzdeki sene de İspan-
yolca’yı eklemeyi planladık. Bu süreç 
hakkında önümüzdeki haftalarda daha 
detaylı bilgi paylaşımı yapacağız. Bu 
projenin vazgeçilmez bir parçası olan 
Prosumer2021 – Elektriğini Güneşten 
Üreten Tüketiciler- Konferansı da yine 
bu sene 6.kez gerçekleşecek.
Solarbaba’ya geri dönersek şu anda 
odağımızda Sunny isimli güneş ener-
jisi rehberi var, onu 13-15 Ekim 2021 
Antalya EIF Temiz Enerji Fuarında 
ziyaretçilere ücretsiz dağıtmayı planlı-
yoruz. Sonra da farklı dillerde de hazır-

Solarbaba yoluna 
Türkiye’de iklim krizine 

farklı çözümler getiren, bu 
konuda güneş enerjisini 
uzun süredir olduğu gibi 
yine ilgi odağında tutan 

ve sosyal projeler üreten 
sosyal bir platform olarak 

devam edecek. 

Solarbaba will continue 
its operations as a social 
platform that proposes 

different solutions to the 
climate crisis, keeps solar 
power in its focus as it has 
done for a long time, and 
designs social projects. 
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In addition, we will hold the SolarVizyon 
(Solar Vision) event for 500 partic-

ipants in İzmir in autumn-winter 
period. The near future of solar 

power will be discussed in the 
SolarVizyon event.

03) When I was new in 
the energy industry, we 
met once more in an in-
terview. A lot of issues 
related to solar power 
as well as renewable 

energy and climate cri-
sis have changed dramat-

ically since then. What do 
you think about the current 

state of affairs for Turkey and 
the world?

Unfortunately, Turkey has grown in-
terested in the climate crisis only after the 

“natural” disasters we always have. The interest in 
solar power has never been associated with an environmental 
consciousness in Turkey. First, generous subsidies ($0.133/
kWh) under YEKDEM and then emergence of solar power 
as the cheapest option under the free market conditions 
fostered the interest in solar power. I hope that we will have 
a strong correlation between the climate crisis and the solar 
power industry because the climate crisis will be a signifi-
cant motivation to raise solar power investments, and it is 
not understandable that stakeholders of the industry are 
indifferent to climate change and the discussions around it.

04) Do you think that the investments attempted to be 
developed by the prices offered by the RERA SPP-3 tenders 
as well as RERA SPP-4 and similar other incentive mech-
anisms have a bright future? What other arrangements 
does the developing solar power industry of Turkey need?
Currently, RERA is the only thing we have, and there is not any 
other method available in Turkey. As you know, RERA-2 was 
canceled but it will appear in smaller fragments as RERA-4 
next year but there is still time to that. RERA-1 was totally 
different. As far as we see, production and installation are 
running smoothly in Karapınar. As far as RERA-3 prices are 
concerned and financial conditions in Turkey are considered, 
we may have broken the world record or come very close 
to it. The figures offered in such competitions are of course 
important indicators but what matters is actual installation of 
solar power plants (SPP) for such figures and their connection 
to the grid. That is the true definition of success. And I think 

layarak dünya genelinde e-kitap olarak 
indirilmesini hedefledik.
Yine oldukça ses getiren Solar-
Genç projemizin 2021-2022 
döneminde üniversiteli 
gençlerimiz tekrar bir pro-
je yarışmasında bir araya 
gelecekler. Umarım bu 
defa yüz yüze görüşme 
şansları da olacak.
Güneş enerjisinin yakın 
geleceğini masaya yatır-
dığımız ve yaklaşık 500 
kişinin katıldığı SolarViz-
yon etkinliğimiz de her sene 
olduğu gibi bu sene de son-
bahar-kış döneminde İzmir’de 
gerçekleşecek.

03) Enerji sektöründe çalışmaya 
başladığım dönemde, yine bir röportaj 
çalışması sayesinde tanışmıştık. Aradan geçen 
bunca yılda sadece güneş enerjisi değil, yenilenebilir 
enerjiye, iklim krizine dair pek çok konu hem değişti 
hem de gelişti. Türkiye ve dünya için gelinen noktayı 
nasıl değerlendirirsiniz?
İklim krizine olan ilgi maalesef  ülkemizde hep yaşanan 
“doğal” afetler sonrasında gündeme geldi. Güneş enerji-
sine olan ilgi de çevre bilincinden kaynaklı bir eğilim hiç 
olmadı. Önce cömert YEKDEM destekleri (0.133 USD/
kWh) sonra da güneş elektriğinin artık serbest piyasa koşul-
larında da en ucuz elektrik üretim yöntemi olması, güneş 
olan ilginin temel sebepleri oldu. Bugünden sonra umarım 
iklim krizi-güneş enerjisi sektörü arasında da güçlü bir bağ 
kurulur. Zira iklim krizi güneş yatırımlarını arttıracak çok 
önemli bir motivasyon kaynağı olacak, bu noktada sektör 
paydaşlarının iklim değişikliğine ve ilgili gündemine kayıtsız 
kalması çok da anlaşılır bir durum olmaz artık.

04) Yakın zamanda tamamlanan YEKA GES-3 ihale-
lerinde çıkan fiyatlar, duyurusu yapılan YEKA GES-4 
ve benzeri teşvik mekanizmaları ile geliştirilmeye 
çalışılan yatırımların geleceğini parlak görüyor mu-
sunuz? Gelişme sürecinde olan Türkiye’nin güneş 
sektörü için başka ne tür düzenlemelere ihtiyaç var?
Şu anda YEKA mekanizması var sadece, maalesef  benzeri 
başka bir yöntem de mevcut değil ülkemizde. Bildiğiniz 
gibi YEKA-2 iptal edilmişti, şimdi daha ufak parçalara 
bölünerek seneye karşımıza YEKA-4 olarak gelecek, ona 
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we have to wait for 2 or 3 years for it 
because as far as I know, all investors 
will wait for commodity prices to drop.

05) Installed capacity in solar power 
has been dropping since 2018 when 
a peak value was seen. From 2.41 GW 
to 932 MW in 2019, and to 672 MW 
in 2020... How do you see the future 
when you also take the pandemic into 
consideration?
We are having a transition now. Once 
the hefty subsidy of 13.3 cents was 
over, so was the investment appetite. 
I believe that it will bounce back with 
the effect of the climate crisis after the 
pandemic. For instance, we will go well 
over last year’s 672 MW this year. In this 
period of minimal or no state subsidy, 
the figures will be determined by private 
sector dynamics.

06) Will anti-damping measures tak-
en for solar panels in 2017 end on 
April 14, 2022, unless a final review 
investigation is started? How is this 
expected to affect the domestic-import 
argument we have in the solar energy 
industry for a long time?
I think it will remain the same. In fact, 
the problem is not about anti-damping 
but a meaningless monitoring practice. 
Additional taxation for all solar panels 
imported from around the world regard-
less of their power and technology is 
against the rules of economics and logic. 
Furthermore, nobody can answer the 
question of why the technologies not 
produced in Turkey currently or in a fore-
seeable future are imposed additional 
taxes. EPCs and investors always aim 
to get the CHEAPEST solar panels as 
long as they are in world class quality, 
and domestic manufacturers want to 
dominate the market. Many suggestions 
have been made to find a compromise 
but they have not been effective so 
far. On the other hand, many investors 
who have VAT receivable have started 
to import solar panels by paying the 

daha vakit var. YEKA-1 bambaşka 
bir yapıda idi, kendi içinde gördü-
ğümüz kadarı ile üretim ve kurulum 
tarafı Karapınar’da sorunsuz olarak 
devam ediyor. YEKA-3 fiyatlarına 
gelirsek ve Türkiye finans koşullarına 
bakarsak belki de dünya rekoru kırıl-
mıştır veya çok yaklaşmışızdır. Bu tip 
yarışmalarda çıkan rakamlar elbette 
önemli bir gösterge, ama en önemlisi 
bu rakamlarla güneş enerji santralle-
rinin (GES) gerçekten yapılması ve 
şebekeye bağlanması, işte o zaman bir 
başarıdan söz edebileceğiz. Onun için 
de herhalde daha 2-3 sene bekleme-
miz gerekiyor. Çünkü bildiğim kadarı 
ile tüm yatırımcılar emtia fiyatlarının 
düşmesini bekleyecek.

05) Güneşte kurulu güç 2018’deki 
en yüksek seviyelerinden bu 
yana yıldan yıla düşüş göste-
riyor. 2019’da 2,41 GW’den 932 
MW’a ve 2020’de 672 MW’a… 
Pandemi de eklenince TR’de 
gelecek nasıl görünüyor?
Bu bir geçiş aşaması, 13.3 cent tuta-
rındaki müthiş destek bitince elbette 
yatırım iştahı da azaldı, şimdi pande-
mi sonrası, iklim krizinin de önemli 
motivasyonu ile tekrar artış olacaktır 
diye düşünüyorum. Bu sene mesela 
geçen seneki 672 MW’ın oldukça 
üzerinde bir kurulum olacak. Devlet 
desteğinin olmadığı veya minimal se-
viyede olacağı bu yeni süreçte sayıları 
özel sektör dinamikleri belirleyecek.

06) Solar paneller için 2017’de 
uygulanan anti-damping önlem-
leri nihai gözden geçirme soruş-
turması açılmaması halinde 14 
Nisan 2022’de son bulacak? Gü-
neş enerjisi ile ilgili uzun süredir 
süre gelen yerli-ithal tartışması 
nasıl etkilenir?
Herhalde aynen devam eder, zaten 
sorun anti-damping değil; anlamsız 
gözetim uygulaması. Dünyanın tüm 

Dünyanın tüm ülkelerinden, 
üstelik de güç ve teknoloji 

bağımsız olarak ithal edilen 
güneş panellerine ek vergi 

gelmesi ne ekonomi ne 
de mantık kuralları ile 

bağdaşmıyor. 

Additional taxation for 
all solar panels imported 

from around the world 
regardless of their power 
and technology is against 
the rules of economics and 

logic.
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monitoring tax, and this trend is on the rise.

07) On the domestic production side, what is the current 
state and market shares of PV module manufacturers, 
equipment shortages, transition to larger PV cell formats, 
and investment in new manufacturing equipment?
Companies without sufficient financial means have failed 
to keep up to date. Since technology advances rapidly, you 
really need a considerable financial power and technological 
knowledge and experience to keep pace with it. Nevertheless, 
we see on the social media that some manufacturers update 
their systems.
However, their common problem is exorbitant increases in 
commodity prices. Silicon-based cell prices have increased 
dramatically, and they are still increasing. This may cause 
serious legal problems between investors and EPCs as is the 
case in some other countries.

08) The effects of YEKDEM tariffs and adjusting them to 
inflation took a lot of time in the course of the pandemic. 
What do you think about the views that solar power is a 
burden on industrialists?
If YEKDEM is a burden - even though there is ample evidence 
that it is not - HPP and WPP investors are affected the most. 
Solar power represents a smaller portion of YEKDEM because 
of the total installed capacity and its capacity factor. Moreover, 
there is not any solar power investment representing YEKDEM 
other than hybrid plants.  Therefore, I believe that YEKDEM 

ülkelerinden, üstelik de güç ve teknoloji bağımsız olarak 
ithal edilen güneş panellerine ek vergi gelmesi ne ekonomi 
ne de mantık kuralları ile bağdaşmıyor. Hele ki Türkiye’de 
hiç üretilmeyen ve de kısa-orta vadede üretilmeyecek tekno-
lojiler için neden ek vergi alınır cevabını da pek bilen yok. 
Burada her zaman EPC ve yatırımcı firmalar, kalitesi elbette 
dünya standartlarında olmak kaydı ile EN UCUZ güneş 
panelini almak isterler, yerli üreticiler de her zaman sadece 
kendi ürünlerinin pazarda satılmasını isterler. Orta noktayı 
bulmak için öneriler bol miktarda getirildi ama şimdilik 
galiba karşılık görmedi. Bu arada KDV alacağı olan birçok 
yatırımcı da gözetim vergisini ödeyerek ithal güneş paneli 
getirmeye başladı, bu eğilim giderek artıyor.

07) Yerli üretim tarafında PV modülü üreticileri, 
pazardaki kullanım oranları, ekipman sıkıntısı, daha 
büyük PV hücre formatlarına geçiş, yeni üretim 
ekipmanlarına yatırım ne durumda?
Bu konuda doğal olarak finansal gücü olmayan firmalar 
gerekli güncellemeleri yapmadılar veya yapamadılar. Tek-
noloji hızlı bir şekilde değiştiği için, ona uyum sağlamanız 
için gerçekten finansal gücünüzün ve teknolojik birikim-tec-
rübenizin sağlam olması gerekiyor. Yine de bazı üreticilerin 
gerekli güncellemeleri yaptıklarını sosyal medyada görüyoruz, 
güzel bir gelişme.
Şu anda ama hepsinin temel problemi emtia fiyatlarındaki 
fahiş artışlar, silikon bazlı hücrelere çok ciddi zam geldi, 
hala da gelmeye devam ediyor. Bu üreticiler ile yatırımcılar/

YEKDEM’IN ARTIK GÜNEŞ SEKTÖRÜNÜN 
GÜNDEMINDEN EBEDIYEN ÇIKMASI 
GEREKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

I BELIEVE THAT YEKDEM SHOULD GET 
OUT OF THE SOLAR INDUSTRY’S AGENDA 
FOR GOOD
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should get out of the solar industry’s agenda for good.
YEKDEM and the Feed-In-Tariff triggered a major transfor-
mation in Turkey and worldwide respectively. If it were not for 
them, we would not have so many clean energy plants and 
the prices would not drop. However, we should now thank this 
mechanism and those who make this regulation possible, and 
proceed quickly to new business models without incentives.
Considering that solar power represents a significant oppor-
tunity to generate cheap electricity at a fixed price for a long 
time, the argument that it is a burden on industrialists can 
only be an urban legend. I hope that they make the necessary 
feasibility surveys for their investments and turn their faces 
to the sun as soon as possible.

09) What is the progress made by Turkey in developing 
the PPA - bilateral contract model? 
What is the meaning of permitting 
PPA for the solar power industry? 
How do you think abolishing the 
entire bureaucratic complexities in 
100% self-consumption will affect 
the rooftop SPP market that is at a 
standstill in particular?
Let’s call it RESA for the sake of 
clarity - Renewable Energy Supply 
Agreement. RESA has a comprehen-
sive and complicated process. Put it 
in simple terms, it allows a corporate 
consumer of electricity in Turkey to 
meet its long-term electricity need 
from a power plant established by an 
SPP investor in any part of Turkey. 
No progress has been made so far. 
RESAs will revolutionize the energy 

industry in Turkey. Both the SPP capacity will rapidly increase 
and the companies that qualify as businesses and industrial 
facilities will have the opportunity to make use of cheap and 
clean energy. This mechanism is implemented successfully 
in a lot of countries including the United States.
We can launch the first trials most easily with rooftop SPPs 
running on a 100% self-consumption model. In this model, 
an investor may install an SPP on a factory, bearing any re-
sponsibility, and sell the solar power generated to the factory 
at lower prices than the market prices. We can launch it as 
early as tomorrow.

10) There are a lot of things other than RESA that may 
clear the way for the industry. Can you talk about some 
of them?
- Transition to yearly offsetting 

EPC’ler arasında ciddi hukuki problemlere de yol açabilir, 
dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi.

08) YEKDEM tarifeleri ve enflasyonla endekslemenin 
etkileri pandemide oldukça vaktimizi aldı. Güneş 
enerjisinin sanayici için yük olduğuna dair görüşlere 
yaklaşımınız nedir?
YEKDEM yük oluyorsa eğer -aksine olmadığına dair birçok 
rapor yayınlandı- bunda ilk sırada olanlar HES ve RES ya-
tırımcıları. Güneş YEKDEM pastasında hem toplam kurulu 
gücünden dolayı, hem de kapasite faktöründen dolayı çok 
daha ufak bir yüzde ile yer alıyor. Zaten, hibrit santraller 
dışında YEKDEM’i ifade eden bir güneş enerjisi yatırımı da 
kalmadı.  O yüzden YEKDEM’in artık güneş sektörünün 
gündeminden ebediyen çıkması gerektiğini düşünüyorum.
Bizim YEKDEM’imiz ve 
dünyanın Feed-In-Tariff ’i 
çok büyük dönüşümün te-
tikleyicisi oldu. Olmasaydı 
bu kadar çok temiz enerji 
santrali yatırımı yapılamaz-
dı ve fiyatlar düşmezdi. Ama 
artık bu mekanizmaya ve bu 
mevzuatı oluşturanlara-des-
tekleyenlere teşekkür edip, 
yeni teşviksiz iş modellerine 
doğru hızla ilerlememiz ge-
rekiyor.
Sanayici için uzun süreli, 
sabit fiyatta ucuz elektrik 
üretmek için çok önemli bir 
fırsat olan güneşin, sanayici 
için yük olduğu iddiası şehir 
efsanesinden öteye geçemez. 
Umarım hepsi en kısa zamanda yatırım fizibilitelerini yapa-
rak yüzlerini güneşe dönerler.

09) Türkiye PPA- ikili sözleşme modelinin gelişti-
rilmesinde ne tür bir ilerleme kaydediyor? PPA’nın 
serbest bırakılması güneş sektörü için ne anlam 
ifade edecek? %100 öz tüketimde tüm bürokrasinin 
kaldırılması, özellikle duraklamaya giren çatı GES 
pazarına nasıl etki eder?
Daha rahat anlaşılması için YETA diyelim, yani Yenilenebilir 
Enerji Tedarik Anlaşması. YETA çok kapsamlı ve detayları 
olan bir süreç. En basit şekilde özetlemek gerekirse, Türki-
ye’nin herhangi bir yerindeki kurumsal bir elektrik tüketicisi-
nin elektrik ihtiyacını uzun süreli olarak, bir kurumsal GES 
yatırımcısının Türkiye’nin herhangi bir yerinde kurulmuş 

“YETA’ların devreye girmesi Türkiye 
enerji sektöründe bir devrim anlamına 
gelecek. Hem GES kapasitesi hızla 
artacak hem de ticarethane ve sanayi 
statüsündeki şirketler ucuz ve temiz 
enerjiden çok rahat bir şekilde 
yararlanma fırsatı bulacak.

RESAs will revolutionize the energy 
industry in Turkey. Both the SPP 
capacity will rapidly increase and the 
companies that qualify as businesses 
and industrial facilities will have the 
opportunity to make use of cheap and 
clean energy
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Organizations with seasonal consumption patterns (par-
ticularly education/schools and agriculture) urgently need 
yearly offsetting.
- Awarding ONLY a license to the new SPP investors that 
want to become free market actors
It would be good but it brings this question to the mind: “Is it 
likely to become another compulsory competition because of 
the application overload in capacity allocation, i.e. the number 
of applications made for a given transformer substation?”
- Awarding licenses to land-type SPPs without self-consump-
tion for a fee at the end of 10 years.
I struggled a lot for this. Finally the directive is announced. 

The President will decide on the details. It is a great 
development. I think some unlicensed SPPs 

will turn 10 by the end of next year.
- Allocating capacity to “social” SPPs 

to be installed with the partici-
pation of multiple entities, and 

integrating crowdfunding and 
individual pension system in 
the solar power industry
This should be implement-
ed not only in Turkey but 
all over the world. We will 
launch a project for this 
purpose. It is called “Many 

hands make SPPs work.” It 
will be announced soon.

- Let’s talk about providing 
power storage systems with 

incentives for a limited period of 
time, power storage directive and the 

article 5.1.h in the latest unlicensed power 
production directive.

I am not a big supporter of state incentives as a whole but a 
small additional subsidy may be offered instead of YEKDEM 
for no longer than a couple of years for this purpose. In my 
opinion, a significant part of SPPs-WPPs to be installed on 
shore should be equipped with storage systems. The longer 
we do not take action, the more we lose. Allowing installation 
of SPPs on shore again, the article 5.1.h is a good practice 
but it should be supported with RESA now.
- Direct financial support for domestic manufacturers (export-
ers) providing R&D support and added value to next-gener-
ation (silicon-free) solar power technologies.
This is very important. We have been using the same technol-
ogy since 1954. Only it is more efficient and less expensive 
now. It is time for a disruptive innovation. Turkish solar panel 
manufacturers that are able to export a significant part of 

santralinden karşılaması diyebiliriz. Şu anda hiçbir ilerleme 
yok. YETA’ların devreye girmesi Türkiye enerji sektöründe 
bir devrim anlamına gelecek. Hem GES kapasitesi hızla 
artacak hem de ticarethane ve sanayi statüsündeki şirketler 
ucuz ve temiz enerjiden çok rahat bir şekilde yararlanma 
fırsatı bulacak. Bu mekanizma en başta ABD olmak üzere 
onlarca ülkede artık başarı ile uygulanıyor.
İlk pilot denemeleri de gerçekten en kolay şekilde bir %100 öz 
tüketime modeline sahip çatı üstü GES’de başlatabiliriz. Bir 
fabrikanın üzerine bir yatırımcı her tür sorumluluğu kendisi 
üstlenerek GES kurar ve çatının altındaki fabrikaya normal 
elektrik fiyatlarından daha ucuz olacak şekilde güneş elekt-
riğini satar. Bunu istersek yarın bile başlatabiliriz.

10) YETA dışında sektörün önünü 
açabilecek, sizin de önerdiğiniz 
pek çok konumuz var. Bunları 
kısa yorumlayabilir misi-
niz?
-Yıllık mahsuplaşmaya geçiş 
Mevsimsel tüketimi olan 
kurumlar için (bilhassa 
eğitim/okullar-tarım) için 
yıllık mahsuplaşma son de-
rece gerekli.
-Serbest piyasa oyuncusu 
olmak isteyen yeni GES ya-
tırımcılarına SADECE lisans 
verilmesi
Güzel olur, ama “Kapasite tah-
sisinde, yani aynı trafo merkezine 
yapılacak başvurularda yine çok biri-
kim olacağından yine zorunlu bir yarışma 
formatına döner mi?” sorusu akla geliyor.
– Arazi tipi öz tüketimsiz lisanssız GES’lere 10 yıl so-
nunda belli bir bedel karşılığı lisans verilmesi.
Bunun için gerçekten çok uğraştım, en sonunda ilgili mevzuat 
da çıktı, detaylarına Cumhurbaşkanlığı karar verecek, son 
derece güzel bir gelişme. Bazı lisanssız GES’ler için ilk 10 
yıl bitmek üzere galiba önümüzde sene sonunda.
-Çok kişinin katılımı ile kurulacak “sosyal” GES’lere kapa-
site tahsis edilmesi, kitlesel fonlamanın ve bireysel emeklilik 
sisteminin güneş enerjisi sektörüne entegrasyonu
Tek Türkiye değil; tüm dünya bunu hemen uygulamaya 
geçirmeli. Biz bu konuda bir girişim başlatacağız, “Bir elin 
NESİ var, iki elin GESİ var” projemizi yakında duyururuz.
-Elektrik depolamaya belli bir süre teşvik verilmesi, depolama 
yönetmeliği ve en yeni lisanssız elektrik yönetmeliğindeki 
5.1.h’yi yorumlayabiliriz.
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its goods should absolutely be offered direct incentives. In 
addition, pros and cons of the manufacturing plants with 
hardly any added value for the industry should be analyzed 
rationally. It is already hard to say that every domestic man-
ufacturer is similar in terms of mentality and product quality. 
Better ones should be supported so that they can stand out.
- Revising the hybrid power plant directive and adding power 
storage to the directive.
It is certainly a necessary step because WPP + SPP + storage 
would make a good trio. The most popular hybrid system 
should be by far the HPP + SPP combination. Last week we 
started to have power outages due to summertime water 

shortage. We have more water 
and less sun in summer, and 
more water and less sun in win-
ter. There could not be a better 
duo. The infrastructure, distri-
bution-transmission lines, and 
transformer substations are all 
ready. We will also stop evapora-
tion. There could not be anything 
better. One better thing may be 
domestic production of injected 
plastic infrastructure equipment 
for floating SPPs. RERA-SPP 5 
and 6 should have already been 
announced for Atatürk and Keban 
dams. We should take action as 
soon as possible.
- Making it compulsory to equip 
every new building (residential 
+ commercial + industrial) with 
SPPs for the building’s own use
There are examples of this world-

wide. Many metropolitan cities do this. Berlin is the most 
recent example. The legislation is all set. Adding a single 
clause is ready to start the process. Distributed production 
provides minimum 5 to 10 GW of additional capacity, creating 
thousands of jobs. We have to start tomorrow. There are no 
obstacles. This is a great opportunity for Turkey and we truly 
deserve it. Once those buildings are finished, it will become 
both more difficult and more expensive for their inhabitants 
to have an SPP installed. There is a similar directive for solar 
collectors for water heating. It is solar power’s turn.

11) We often hear of technologies that have the poten-
tial to minimize costs, boost efficiency and revolutionize 
the green energy industry. I know that you closely follow 
these issues. For instance, how is it possible to remove 

Yani devlet teşviklerine konsept olarak karşıyım ama belki 
işte YEKDEM yerine tam da bu konuda maksimum 2-3 
yıllık bir ufak ek destek verilebilir. Bence bilhassa araziye 
kurulacak GES-RES’lerin artık önemli bölümü elektrik 
depolamalı olmalı. Geciktiğimiz her gün kayıp. Araziye GES 
kurulumunu tekrar mümkün kılan 5.1.h güzel uygulama 
ama YETA ile desteklenmeli artık.
-Yeni nesil (silikonsuz) güneş enerjisi teknolojilerine ArGe 
desteği ve katma değer yaratan (ihracat yapan) yerli üreticilere 
direkt maddi destek verilmesi.
Çok önemli. 1954 yılından beri aynı teknolojiyi kullanıyoruz, 
sadece verimi arttı fiyatı düştü. Artık “disruptive” başka bir 
deyişle “ezber bozan” bir deği-
şikliğin zamanı geldi. Ülkemiz-
de güneş paneli üretimi yapıp, 
bunun önemli miktarını ihraç 
edebilen firmalara kesinlikle di-
rekt teşvik verilmeli. Madalyonun 
diğer yüzünde de hiçbir katma 
değeri olmayan üretim tesisle-
rinin sektöre olan faydası-zararı 
rasyonel şekilde analiz edilmeli. 
Her yerli üreticinin de zihniyet 
ve ürün kalitesi olarak aynı ol-
duğunu da söylemek zaten pek 
memnun değil. İyi olanların ay-
rışmasına destek vermek lazım.
-Hibrit yönetmeliğinde revizyon 
ve elektrik depolamanın eklen-
mesi.
Hiç şüphesiz atılması gereken bir 
adım, bilhassa RES + GES + 
depolama güzel bir üçlü haline 
gelir. En çok yapılması gereken 
hibrit uygulama çok ama çok açık ara ile HES+GES kom-
binasyonu olmalı. Yazın sular bitti, geçen hafta kesintiler 
başladı. Yazın su yok güneş var, kışın su var güneş yok. Daha 
güzel bir ikili olamaz, altyapı hazır, dağıtım-iletim hatları 
hazır-trafo merkezi hazır, bir de suyun buharlaşmasını da 
engelleyeceğiz. Daha güzel ne olabilir? Daha güzel şu olabilir 
bir de yüzer GES’ler için plastik enjeksiyon altyapı ekipman-
larını da yerli üretimle sağlayabiliriz. Şu anda çoktan Atatürk 
ve Keban barajı için YEKA-GES 5 ve 6 ilanının yüzer ges 
formatında çıkması gerekiyordu. Tek gün kaybetmeyelim.
– Her yeni yapılacak binada (mesken + ticarethane + sanayi) 
öz tüketim amaçlı GES kurulumunun zorunlu hale gelmesi
Aklın yolu bir. Dünyada birçok büyükşehir, en son Berlin 
bu süreci başlattı. Tüm mevzuat hazır, tek bir cümle ekle-
nerek süreç başlayabilir. Dağıtık üretim ile en az 5-10 GW 

“Artık “disruptive” bir değişikliğin 
zamanı geldi. Ülkemizde güneş paneli 
üretimi yapıp, bunun önemli miktarını 
ihraç edebilen firmalara kesinlikle 
direkt teşvik verilmeli. Hiçbir katma 
değeri olmayan üretim tesislerinin 
sektöre olan faydası zararı rasyonel 
şekilde analiz edilmeli.

It is time for a disruptive innovation. 
Turkish solar panel manufacturers that 
are able to export a significant part of 
its goods should absolutely be offered 
direct incentives. In addition, pros and 
cons of the manufacturing plants with 
hardly any added value for the industry 
should be analyzed rationally.
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the obstacles before commercializing perovskites that 
are most common subjects of patent analysis in the solar 
power industry?
Production of the first commercial perovskite solar cells is 
underway. 2 or 3 more factories will be commissioned next 
year. I believe that they will be fully in our lives in 2025. 
We will have a hard time recovering our losses if we fall 
behind in this race too. Silicon-based production may be 
like diesel-engined vehicle production. We should focus on 
R&D for the technologies of the future and invest in domestic 
production. The biggest obstacle before perovskite solar cells 
is that they lose efficiency very rapidly. They will revolution-
ize the solar power industry once their efficiency stability is 
taken beyond 10 years.

12) What do you think about the increasing initial public 
offerings in the renewable energy industry? What contri-
butions can green energy financing options of banks as 
well as certification procedures for bitcoin and renewable 
energy use bring to the industry?
As far as I know, initial public offering is about collecting the 
funding required for new R&D efforts from the public. I hope 
that companies stick to this rationale. I am also curious about 
the stock exchange performance of clean energy companies. 
Banks are withdrawing from fossil fuel investments. How-
ever, even a few Chinese banks not following the suite may 
end up upsetting the balances in Turkey and worldwide. For 

ek kapasite çıkar; binlerce yeni iş ve istihdam yaratır. Yarın 
başlamak gerekiyor. Hiçbir engel yok. Türkiye için çok büyük 
bir fırsat ve heba ediyoruz bunu. O binalar bittikten sonra 
içinde yaşayacak insanların GES yatırım kararı almaları hem 
çok daha zor hem de daha masraflı. Güneş kollektörleri ile su 
Isıtma için benzer bir yönetmelik var, sıra güneş elektriğinde.

11) Maliyetleri düşürüp verimliliği artırarak yeşil 
enerji sektöründe devrim yaratabilecek teknolojileri 
sıkça duyuyoruz. Bu konuların sağlam bir takipçisi 
olduğunuzu da biliyorum. Örneğin; Güneş enerjisi 
alanında patent analizi en yaygın olan perovskitle-
rin ticarileşmesine yönelik engeller nasıl ortadan 
kalkar?
Perovskite ilk ticari güneş hücresi üretimi başladı bile, 2-3 
fabrika daha seneye üretime başlıyor. 2025 gibi tam ha-
yatımızın içinde olur gibi geliyor bana. Bu yarışta da geri 
kalırsak kaybedeceklerimizi toparlamak çok zor olacak. Şu 
anda silikon bazlı üretim dizel araba üretimi gibi olabilir, 
geleceğin teknolojisine ArGe ve yerli üretim yatırımı yapmak 
lazım. Perovskite güneş hücresinin önündeki en büyük engel 
çok hızlı şekilde veriminin düşmesi. Verimlilik stabilitesi 10 
yıl üzerine taşındığı anda güneş enerjisi sektöründe yeni bir 
dönem başlayacak.

12) Yenilenebilir enerjide artan yoğunluktaki halka 
arzlar hakkına görüşleriniz nedir? Bankaların yeşil 

PEROVSKITE GÜNEŞ HÜCRESININ ÖNÜNDEKI EN BÜYÜK 
ENGEL ÇOK HIZLI ŞEKILDE VERIMININ DÜŞMESI. VERIMLILIK 
STABILITESI 10 YIL ÜZERINE TAŞINDIĞI ANDA GÜNEŞ 
ENERJISI SEKTÖRÜNDE YENI BIR DÖNEM BAŞLAYACAK

THE BIGGEST OBSTACLE BEFORE PEROVSKITE SOLAR CELLS 
IS THAT THEY LOSE EFFICIENCY VERY RAPIDLY. THEY WILL 
REVOLUTION- IZE THE SOLAR POWER INDUSTRY ONCE THEIR 
EFFICIENCY STABILITY IS TAKEN BEYOND 10 YEARS
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example, the coal power plant that is being built in Adana 
is financed by a Chinese bank as far as I know. It is also a 
curious paradox that China keeps financing power plants 
running on fossil fuels around the world while financing 
clean energy investments domestically. In fact, the concept 
of cryptocurrency is compatible with solar power. I think new 
“SolarCoins” may appear in upcoming years. Blockchain-based 
clean energy certificates are in use for some time now. It is 
all about documenting the producers and consumers of clean 
energy without any error or corruption. I hope that they are 
more commonly used.

13) What do you think about Turkey’s transition to nuclear 
energy advocated in the context of security of energy supply?
Just one thing: It is excessively expensive, therefore utter-
ly unnecessary for power generation. I hope that YEKDEM 

(Renewable Energy Sources Sub-
sidy Mechanism) is not followed 
by a NEKDEM (Nuclear Energy 
Sources Subsidy Mechanism). 
The money set to spent on nu-
clear power should be redirected 
to power and energy storage 
systems, HV transmission lines, 
green hydrogen and developing 
new technologies. A good estima-
tion should show that they will 
bring a much higher added value. 
I think Akkuyu NPP costs about 
€20 billion. Just imagine the scale 
of clean energy investment and 

technological transformation that can be achieved with such 
an enormous amount of money.

14) What do you think about the support and interest 
for renewable energy considering the current pace of in-
vestments in construction in forests and coasts? What do 
you have to say about the approaching COP26 and the 
Paris Climate Agreement that could not be submitted to 
the Parliament?
Paris agreement is a mess now. Some countries will suffer 
great economic losses if they sign the agreement while oth-
ers will suffer great economic losses if they do not sign the 
agreement. If this is not about a truly weird case of quantum 
physics, it is not possible that both sides are right at the 
same time. In fact, I am not sure about the significance of 
such agreements at this point. Solar and wind power plants 
are already the cheapest means of power generation, and 
they will get even cheaper. It just takes some reason to use 
them. COP26 is a similar event. Both the problem and the 

enerjiye yönelen finansman seçenekleri, bitcoin ve 
yenilenebilir enerji kullanımına yönelik sertifika-
landırma işlemleri sektöre neler sağlar?
Halka arz bildiğim kadarı ile şirketlerin yeni yatırım, yeni 
ARGE yapmaları için gerekli finansı halktan sağlaması mantı-
ğına dayalı. Umarım bu mantığa paralel gider her şey. Ben de 
merak ediyorum temiz enerji şirketlerinin borsa performans-
larını. Bankalar zaten arka arkaya yaptıkları açıklamalarla 
fosil yakıt yatırımı finansından uzaklaşıyorlar. Ancak sadece 
2-3 Çin Bankasının buna devam etmesi bile ülkemizde ve 
dünyada dengeleri bozabiliyor. Örneğin Adana’da inşaatı 
devam etmekte olan kömür santralinin de finansı Çin’den 
geldi sanırım. Çin’in kendi ülkesinde temiz enerji yatırımla-
rını finanse ederken, yurt dışında fosil yakıtlı enerji santrali 
finansına devam etmesi de ilginç bir paradoks tabii. Kripto 
para konsepti ile güneşten üretilen elektrik oldukça uyumlu 
aslında, herhalde önümüzdeki 
senelerde yeni “SolarPara” uy-
gulamaları gündemde olur. Yine 
blockchain tabanlı temiz enerji 
sertifikaları da zaten bir süredir 
uygulamada, temel amaç kim 
temiz enerji üretiyor, kim temiz 
enerji tüketiyor, herhangi bir ha-
taya, yolsuzluğa fırsat tanımadan 
bunun belgelenmesi. Umarım 
daha da yaygınlaşır.

13) Enerji arz güvenliği ile 
birlikte savunulan Türki-
ye’nin nükleer enerjiye geçiş süreci hakkında gö-
rüşleriniz nelerdir?
Tek bir şey söyleyeceğim: Aşırı pahalı ve bu yüzden elektrik 
üretimi için son derece gereksiz. Umarım YEKDEM’den 
sonra NEKDEM ana gündem maddemiz olmaz önümüz-
deki senelerde. Nükleere harcanacak para elektrik ve enerji 
depolama sistemlerine, HV iletim hatlarına, yeşil hidrojene 
ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine ve teşviğine harcanmalı. 
İyi hesaplandığında katma değerin çok daha yüksek olacağı 
gözükecektir. Akkuyu NES’in maliyeti sanırım 20 milyar 
EUR civarlarında, düşünün bu para ile nasıl bir temiz enerji 
yatırımı ve teknoloji dönüşümü yapılabilir.

14) Türkiye’de orman, kıyı inşaat yatırımları hız 
kesmeden yapılırken yenilenebilir enerjiye desteği ve 
ilgiyi nasıl yorumlamalı? Özellikle, yaklaşan COP26 
ve Meclis’e sunulamayan Paris İklim Anlaşması ile 
ilgili neler söylemek istersiniz?
Paris anlaşması tartışmaları artık tadını kaçırdı, birileri an-

“Güneş-rüzgar santralleri en ucuz 
elektrik üretim yöntemi artık, daha da 
ucuzlayacak üstelik. Kullanmak için 
sadece akıl gerekiyor o kadar.

Solar and wind power plants are 
already the cheapest means of power 
generation, and they will get even 
cheaper. It just takes some reason to 
use them.
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solutions are clear. Do we really need so many discussions, 
meetings, conventions, agreements? It appears to me that 
we are lost in details and bureaucracy, losing time.

15) Which countries do you think that have good practices 
in energy policies and environment, and what do they do 
differently? What would you like to say about the Energy 
Cooperatives as the main source of community energy and 
about unifying consumption?
Energy cooperatives were a hot topic in Turkey some time 
ago but it never became a reality when the legislation was 
changed. I hope we will have an opportunity to bring them 
to life. I wish municipalities were given better authorities for 
such matters but it is usually the central government that has 
the final say. In fact, municipalities may act as an interface 
in increasing the SPP installed capacity. For example, they 
may hold transparent micro tenders to reduce installation 
costs by collecting rooftop SPP demand in certain districts or 
even neighborhoods. Unifying consumption is also a critical 
issue. Let’s say 15-20 hotels in Belek, Antalya, join their 
forces to establish a land-based SPP in Burdur to power up 
their premises. The most important change in micro energy 
policies would be to abolish bureaucracy and pave the way 
for investors. An ordinary citizen without a great ambition 
for solar power would not dedicate their months to installing 
4-5 solar panels. These procedures must be concluded in a 
matter of days.

16) Do you think that sustainable development is a paper 
tiger or is it a fact? What are your opinions about green 

laşmayı imzalarsak çok büyük ekonomik zarara gireriz diyor, 
birileri de anlaşmayı imzalamaz isek çok büyük ekonomik 
zarara gireriz diyor. Çok tuhaf  bir kuantum fiziği send-
romundan bahsetmiyorsak, söylemlerden ikisinin birden 
doğru olması mümkün değil. Aslında geldiğimiz noktada bu 
anlaşmalar ne kadar önemli ondan da emin değilim. Zaten 
güneş-rüzgar santralleri en ucuz elektrik üretim yöntemi 
artık, daha da ucuzlayacak üstelik. Kullanmak için sadece 
akıl gerekiyor o kadar. COP26 da benzer bir etkinlik aslın-
da. Problem çok net, çözümleri de çok net. Bu kadar çok 
tartışmaya, toplantıya, sözleşmeye, anlaşmaya gerek var 
mı? Sanki detayların ve bürokrasinin içinde boğuluyoruz 
ve zaman kaybediyoruz gibi geliyor uzun süredir.

15) Enerji politikaları ve çevre konusunda yerinde 
uygulamalar yapan ülkeler hangileri; neyi farklı 
yapıyorlar ve biz neredeyiz? Özellikle, topluluk ener-
jisinin ana kaynağı Enerji Kooperatifleri ve tüketim 
birleştirme konusunda neler söylemek istersiniz?
Bizde de enerji kooperatifleri bir ara oldukça gündemde idi, 
mevzuatların değişmesi ile birlikte süreç başlamadan bitti, 
umarım tekrar kaldığımız yerden devam etme şansımız olur. 
Belediyelere keşke daha büyük yetkiler verilse bu konularda 
ama genelde karar verici kurum merkezi hükümet oluyor. 
Belediyeler aslında bir arayüz olarak GES kurulu gücünün 
artmasına katkı sağlayabilirler. Örneğin belli bir ilçede ve 
hatta mahallede çatı üstü GES taleplerini toplayarak, ku-
rulum maliyetini ucuzlatmak amacı ile şeffaf  mikro ihaleler 
yapabilirler. Tüketim birleştirme konusu da çok önemli. 
Örneğin Antalya Belek’te 15-20 otelin birleşerek elektrik 
tüketimlerini karşılama amacıyla Burdur’da ortak bir arazi 
GES kurmaları ne kadar güzel bir uygulama olur. Mikro 
enerji politikalarında yapılması gereken en büyük değişiklik 
bürokrasinin kaldırılması ve yatırımcının önünün açılması 
olur. Çok büyük bir azimle bu işe girmemiş hiçbir vatandaş 
çatısına 4-5 güneş paneli kurmak için aylarca uğraşmaz. 
Bunlar birkaç günde sonuçlanması gereken süreçler olmalı.

16) Sürdürülebilir kalkınma içi boşaltılmış bir dev mi; 
yoksa mümkün mü? “Green washing” meselesi ve 
firmaların samimiyetine dair görüşleriniz nelerdir?
Bence içi boşaltıldı, bazen ben de kullanmak zorunda kalı-
yorum ama çok da hoşuma gitmiyor. Kapitalizmin ahlaksız 
kardeşi olan vahşi kapitalizm bu tanımları çok seviyor ve 
direkt gelir modeline çeviriyor. Yeşil badana yapan yüzlerce 
kişiye ve firmaya denk geliyorum sosyal medya kanallarında. 
Diğer 364 gün bu konulardaki faaliyetlerde adını bile duy-
madığımız firmalar her nedense dünya çevre günü, dünya 
güneş günü, dünya kadınlar günü vs. gibi özel günlerde itina 
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ile hazırlanmış banner’ları ile karşımıza çıkıyorlar. Herhalde 
artık önemli olan tanım “içselleştirme” olacak. Mış gibi 
yapmak değil, gerçekten yapmak, yapmakla da kalmayıp 
bunu artık yeni yaşam stili olarak benimsemek, ister bu bir 
birey olsun, ister yüz bin çalışana sahip bir holding.

17) Dijital dünyadaki toplantı, proje, sohbet bolluğu-
nun ve sosyal medya kanallarının bizim sektör için 
iyi-kötü yanları; eksik ya da başarılı uygulamaları 
sizce nedir?
Bazen, biraz moda olan işlerin tadını kaçırmakta üzerimize 
yok. Pandemi dönemindeki sohbetler, tartışmalar, webinar’lar 
ne güzeldi, inanılmaz bir bilgi alışverişi yaptık hep birlikte, 
ama artık tadında bırakmak lazım. Geçen haftalarda “ünlü” 
bir enerji portalının online-canlı yayınında 4 konuşmacı 2 
izleyici vardı. Elbette online süreçler belli bir miktarda de-
vam edecek ama artık kimse evinde hapis değil. O yüzden 
güzel bir denge oluşturmakta fayda var, sokak ve bilgisayar 
ekranı arasında. Dijitalleşmenin bence en güzel kalıcı avan-
tajlarından biri “Gelelim bir çayınızı içelim” temalı gereksiz 
ve insanların hayatından haftalar-aylar götüren toplantıları 
günlük iş rutinimizden çıkartacak olması. Çayımızı da iş 
bittiğinde içeriz.

18) Karbon ayak izi- ticareti TR daha yolun başında 
ama dünyada süreç nereye gidiyor? Bir yerden sonra, 
kirleten bir nevi ödüllendirilecek mi; ne dersiniz?
Bunun da biraz tadı kaçtı mı acaba? Sanki bir günah çı-
karma ritüeline dönmek üzere olay. Ben bugüne kadar çok 
günah işledim, şimdi bir ağaçlandırma projesinin finansal 

washing and sincerity of companies?
I think it is emptied. I end up using the term at times but I 
certainly don’t like it. The immoral brother of capitalism, vulture 
capitalism, likes such phrases so much, immediately turning 
them into income models. I regularly come across hundreds 
of greenwashing individuals and companies on social media. 
Companies which do not care about such efforts for 364 
days of the year somehow pop out with carefully designed, 
beautiful banners on special days like environment day, solar 
day, women’s day, etc. Perhaps what matters will now be 
to “internalize”. I mean, not pretending but actually doing it, 
adopting it as a lifestyle whether you are individuals or giant 
corporations with a hundred thousand employees.

17) What do you think are the pros and cons; successful 
and unsuccessful aspects of the abundance of meetings, 
projects, chatters and social media channels in the digital 
world for our industry?
We sometimes show our prowess in overdoing fads. We really 
had good talks, discussions and webinars with an incredible 
knowledge exchange during the pandemic but perhaps we 
should not drag it up any further. There were 4 speakers and 2 
viewers in a livestream event of a “well-known” energy portal 
a few weeks ago. Of course online events will continue but 
people are not confined to their homes any more. Therefore, 
we should strike a good balance between the street and the 
computer screen. I think one of the best parts of digitalization 
is that it will save us from those unnecessary “Let’s come 
together for a tea” meetings that cost us weeks and months 
of lifetime. We can still have a tea once we are finished.

18) Turkey is just a beginner in carbon footprint - trade 
but what is the state of affairs globally? Do you think that 
polluters will be rewarded after after some time?
This may also have gone out of hand. It is more like a confes-
sion ceremony now. I have sinned a lot but now let me sponsor 
a forestation project so that my sins (my CO2 emissions so 
far) are canceled. Nevertheless, countries and companies 
with a high emission record are quite likely to face carbon 
taxes. This seems to affect organizations exporting goods 
to Europe in particular.

19) What are your sensitivities with consumption issues 
such as environment, energy, food, etc. in your daily life? 
In what ways did the COVID-19 pandemic change your 
lifestyle for that matter?
I try to consume less meat. I have always seen that the pan-
demic and all other similar diseases give the most damage 
to those who have a weaker immune system. We moved to 
Antalya to lead a healthier life. At least, there are more sport 
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opportunities (swimming, walking, table tennis) here. This has 
also helped us consume healthier food. Since I was already 
careful with other things, I have not experienced much of a 
change. I still do not own a car for instance.

20) We have been discussing it on the media for years 
but climate and green energy are global hot topics for the 
last 5 years. What are your suggestions for careers, the 
academia, and NGOs?
We are in touch with many university students. I still recom-
mend simple things to them. First, they should have a very 
good command of English. Second, they should gain an 
international experience in another part of the world. Many 
opportunities will arise on the matters we talked about but 
many old windows will also close. They have a difficult task 
at hand, and they have to struggle. On the academia side, 
there are serious shortcomings with clean energy. A lot of 
people still rely on age-old information. They are not up to 
date (e.g. there are still professors who say “solar batteries”). 
Media is the worst. Only a few people appearing on the media 
have a considerable level of knowledge about energy. There 
is a great deal of information pollution in some energy portals 

destekçisi olayım ve günahım (bugüne kadar yaptığı CO2 
emisyonlarım) silinsin. Ancak, yüksek emisyona sahip ülke-
lerin ve şirketlerin artık bir karbon vergisi ile karşılaşacağı 
kesin gibi. Bu bilhassa Avrupa’ya ihracatı olan kurumları 
etkileyecek gibi gözüküyor.

19) Gündelik hayatınızda çevre, enerji, yemek vb. 
tüketim konularındaki hassasiyetleriniz? Pandemi 
sizin için neyi, nasıl değiştirdi?
Daha az et tüketmeye çalışıyorum. Pandemide ve diğer 
tüm benzeri hastalıklarda çok büyük bir yüzde ile bağışıklık 
sistemi düşük insanların zarar gördüğünü gözlemledim hep. 
Antalya’ya taşınma sebebimiz biraz da sağlıklı yaşam idi. En 
azından burada daha rahat spor imkanı var (yüzme-yürü-
yüş-masa tenisi), aynı şekilde daha sağlıklı bir gıda tüketimi 
de mümkün oldu. Diğer konularda zaten dikkatli olduğum 
için bir değişiklik olmadı, hala bir arabam yok 🙂

20) Bizler medya tarafında yıllardır yazıp çiziyoruz 
ama son 5 yılda iklim, yeşil enerji konuları tüm 
dünyada da gündem. Kariyer, akademi, medya, STK 
tarafı için önerileriniz nedir?
Birçok üniversite öğrencisi ile temastayız, hala çok basit şeyler 
öneriyorum onlara. Birincisi çok iyi İngilizce öğrenmeleri, 
ikincisi dünyanın herhangi bir coğrafyasında uluslararası 
bir deneyim kazanmaları. Yukarıdaki paragraflarda bahset-
tiğimiz konu başlıklarında birçok fırsat penceresi açılacak, 
ama birçok eski pencere de kapanacak. İşleri çok zor, mü-
cadele etmeleri gerekiyor. Akademi tarafında temiz enerji 
konusunda hala büyük eksik var, var olan birçok kişinin 
bilgileri çok eskiye ait, güncellenmemişler (hala güneş pili 
diyen hocalarımız var mesela). Medya tarafı ise en kötüsü 
maalesef, ana akım medyada zaten enerjiden anlayan kişi 
sayısı tek basamaklı olabilir hala ülkemizde. Hiçbir kontrol/
denetim mekanizması olmayan bazı enerji portallarında, 

“Pandemi dönemindeki sohbetler, 
tartışmalar, webinar’lar ne güzeldi, 
inanılmaz bir bilgi alışverişi yaptık hep 
birlikte, ama artık tadında bırakmak lazım.

Solar and wind power plants are already 
the cheapest means of power generation, 
and they will get even cheaper. It just takes 
some reason to use them.
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and social media channels that are not subject to any sort 
of control mechanism. We sometimes spend weeks trying to 
correct misleading contents shared by those who do not have 
any qualification but a good number of followers. Despite a 
few exceptions, it is fair to say that the NGO side is not too 
bright either. We are the only country to have tens of solar 
power - clean energy associations. In our industry, it is clear 
to see what has to be done. There is no point in setting up a 
new association each week unless personal or commercial 
public relations activities of the managers of those associa-
tions are what matters. I wish associations had professional 
management teams that report regularly and transparently 
to their members and the public, and professional general 
managers (without any commercial interests). I have observed 
in the last 4-5 years that some associations damage the solar 
power industry from within like a trojan horse. I hope that this 
was a transitional period and we left such things behind. I 
believe that many investors and actors of the industry have 
had a clear understanding of who is GOOD and who is BAD.

21) Anything you want to add?
Homo Homini Lupus
A sunny future will be brought by solar energy.

sosyal medya kanallarında inanılmaz bir bilgi kirliliği var. 
Hiçbir vasfı olmayan ama çok sayıda takipçisi olan bazı 
kişilerin yalan-yanlış paylaşımlarını düzeltmek için bazen haf-
talarca çaba harcıyoruz, bir delinin kuyuya attığı taş misali. 
Sözüm meclisten dışarı, birkaç istisna dışında STK tarafı da 
çok kötü. Dünyada güneş enerjisi-temiz enerji konusunda 
onlarca derneği olan tek ülkeyiz. Yapılması gerekenlerin 
çok net olduğu bir sektördeyiz, durmadan neredeyse her 
hafta yeni bir dernek kurulumunun bir anlamı yok, eğer 
amaç dernek yöneticilerinin kişisel ve ticari halkla ilişkiler 
faaliyeti değilse. Keşke derneklerin üyelerine ve kamuoyuna 
yaptıklarını sürekli şeffaf  şekilde raporlayan profesyonel 
yönetimleri ve yine profesyonel genel müdürleri olsa (ticari 
faaliyeti olmayan). Bazı derneklerin “içimizdeki İrlandalı mi-
sali” güneş enerjisi sektörüne büyük zarar veren faaliyetlerini 
gözlemledim son 4-5 yılda. Umarım bu bir geçiş dönemiydi 
ve artık geçmişte kalmıştır. Bence bu son 6-7 yılda birçok 
yatırımcı ve sektör oyuncusu da kim İYİ, kim KÖTÜ artık 
net olarak öğrenmiştir.

21) Eklemek istedikleriniz….
Homo Homini Lupus
Güneşli bir gelecek, güneş enerjisiyle gelecek.

“GÜNEŞLI BIR GELECEK, GÜNEŞ ENERJISIYLE GELECEK”“GÜNEŞLI BIR GELECEK, GÜNEŞ ENERJISIYLE GELECEK”

“A SUNNY FUTURE WILL BE BROUGHT BY SOLAR ENERGY”
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2
021 started with the excitement of the Renewable 
Energy Resource Areas (RERA) SPP 3 tenders. 
In April and May, these competitions ended at 
the 1000 MW capacity level with an average 
price of 21.8 kuruş/kWh. In our opinion, the most 

important result of these tenders is that they showed how 
the cost of solar electricity has reduced, leading to investors 
being ready to construct SPPs without the need for a price 
or purchase guarantee. Another important development fol-
lowing the completion of the tenders was the announcement 
of the RERA SPP 4 tender, which proposes to allocate a 
further 1000 MW capacity immediately after these tenders 
are closed. Although RERA SPP 4 is a development that 
supports the public sector announcement in 2021 on the 
allocation of 1000 MW SPP capacity each year, the fact 
that the applications will be received 8 months after the 
announcement of the tender (if there is no postponement) 
indicates the long duration of this process. Similarly, RERA 
SPP 3 tender applications could only be received 8 months 
after the announcement, due to postponements, and the 
tenders were completed 11 months after the announcement, 
with the signing of the contract taking place exactly 1 year 

2
021 senesi, YEKA GES 3 yarışmalarının heyecanı 
ile başladı. Geçtiğimiz Nisan ve Mayıs aylarında, 
bu yarışmalar ile 1000 MW kapasite, ortalama 
21,8 krş/kWh fiyat ile sonlandı. Bu ihalelerin, 
bize göre en önemli sonucu, güneş elektriğinin ne 

kadar ucuzladığını, bu yüzden de artık bir fiyat ya da alım 
garantisine ihtiyaç duymaksızın yatırımcıların GES yapmaya 
hazır olduğunu göstermesi oldu. Bu yarışmaların bitmesinin 
hemen ardından, 1000 MW daha kapasite tahsis edilecek 
YEKA GES 4 yarışma ilanı ise bir diğer önemli gelişme oldu. 
YEKA GES 4, 2021’de, kamunun, her sene 1000 MW GES 
kapasite tahsisi söylemini destekleyen bir gelişme olmakla 
birlikte, erteleme olmaz ise, başvuruların, yarışma ilanından 
8 ay sonra alınacak olması buradaki sürecin uzunluğuna 
işaret ediyor. Keza aynı şekilde, ertelemelerle birlikte YEKA 
GES 3 yarışma başvuruları da ancak ilandan 8 ay sonra 
alınabilmiş; yarışmalar ilandan 11 ay sonra tamamlanmış, 
sözleşme imzası ise ilandan tam 1 yıl sonra gerçekleşebilmiştir. 
Öte yandan, biz Solar3GW olarak, güneşte her sene 1 GW 
güneş kapasitesinin dünyada gerçekleşmekte olan enerji 
devrimini yakalayabilmemiz için yeterli olmadığını düşü-
nüyoruz. Bunun için her yıl en az 3 GW güneş gücünün 

Yazı: Yusuf Bahadır Turhan
Solar3GW Başkanı

President of Solar3GW

TÜRKİYE KÖMÜR VE DOĞALGAZ 
İTHALATINI YILDA 3 GW GÜNEŞ ENERJİSİ 
KAPASİTESİYLE SIFIRLAYABİLİR

AN ANNUAL SOLAR ENERGY CAPACITY OF 3 GW 
IN TURKEY MAY ELIMINATE COAL AND NATURAL 
GAS IMPORTS
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after the announcement.
We at Solar3GW, are of the opinion that 1 GW of solar capac-
ity per year is not sufficient for us to keep up pace with the 
energy revolution that is taking place in the world. To do so, 
at least 3 GW of solar power must be added to our electricity 
generation mix each year. Only in this way can we reduce 
the amount of coal and natural gas we import for electricity 
generation over the next 10 years, thus bringing a saving of 
3.5 billion dollars annually for Turkey. By achieving this, we 
would be doing our part so as not to contribute to the deep-
ening, ongoing climate crisis and we can reduce the damage 
to the ecosystem for earth and contribute to sustainability. 
One way to speed up the increase in solar capacity and to 
ensure that it is more effective is through new and flexible 
business models that are based on free market dynamics and 
will naturally take shape within the supply-demand balance 
of the network. This is why we designed these models and 
prepared our latest report titled “Business Growth Model Sug-
gestions for Post-2020”, which we presented for information 
to the industry and the public.
In this report, we focus mainly on 3 proposed models. The 
first of these is the “Improved Self-Consumption Model”. The 
industry is very familiar with the self-consumption model 
and, in recent years, solar installations in Turkey have mostly 
progressed based on this model. However, in order for this 
model to work more efficiently, issues such as making the 
municipality permit processes more specific and transparent 
and updating the capacities allocated in transformers for 
self-consumption by the network operator in a more trans-
parent way become apparent as issues that can be improved 

elektrik üretim karmamıza katılması gereklidir. Ancak bu 
yolla, önümüzdeki 10 yılda, elektrik üretimi için ithal et-
tiğimiz kömür ve doğalgaz miktarını sıfırlayabilir, böylece 
ülkemize senede 3,5 milyar dolarlık tasarruf  sağlayabiliriz. 
Bir taraftan da bu yolla, süregelen iklim krizinin daha da 
derinleşmemesi adına üzerimize düşen görevi yerine geti-
rerek, dünyamızdaki ekosistemin aldığı zararları bir nebze 
olsun azaltabilir, sürdürülebilirliğe katkı sağlayabiliriz. Güneş 
kapasitesindeki artışın daha hızlı ve daha etkin olmasının 
yolu, bu kapasite tahsisinin, serbest piyasa dinamiklerine 
dayanan ve şebekenin arz-talep dengesi içinde doğal olarak 
şekillenecek yeni ve esnek iş modellerinden geçmektedir. 
Bu modelleri tasarlayarak sektörün ve kamunun bilgisine 
sunduğumuz son raporumuz “2020 Sonrası Büyüme İçin 
İş Modeli Önerileri”ni işte bu yüzden yazdık.
Bu raporumuzda, temelde 3 öneri model üzerinde duruyoruz. 
Bunlarda ilki, “İyileştirilmiş Öztüketim Modeli”. Öztüketim 
modelinin işleyişi sektör tarafından son derece iyi biliniyor 
ve son yıllarda ülkemizdeki güneş kurulumları ağırlıkla bu 
model üzerinden ilerledi. Ancak yine de bu modelin daha 
sağlıklı işlemesi açısından, özellikle belediyeler ile ilgili izin 
süreçlerinin daha belirli ve şeffaf  hale getirilmesi, şebeke 
işletmecisi tarafından öztüketime yönelik trafolarda ayrılan 
kapasitelerin daha şeffaf  bir şekilde sıklıkla güncellenmesi 
gibi konular işleyişte iyileştirilebilecek konular olarak kar-
şımıza çıkmakta.

“KDV muafiyetleri, tesislerin maliyetini 
düşürerek yapımlarını hızlandıracak”
Bilindiği üzere, öztüketim modeli ile elektriğin tüketildiği 
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in terms of function. 

“VAT exemptions would reduce costs and increase 
installation”
As it is known, losses in the transmission and distribution lines 
decrease with the self-consumption model, as the electricity 
is produced at or very close to the point where it is consumed; 
thus, these power plants also increase energy efficiency. 
The fact that the currently applied monthly offset which 
was only valid for consumption and production installations 
connected at the same point is now also valid for plants 
connected to the network from different points in the same 
distribution region has entered the legislation in May 2021 
is an improvement that we also mentioned in our report. 
However, in addition to this improvement, we consider the fair 
determination of distribution costs to be collected from such 
facilities as another important improvement to be made in the 
model with the legislation. Further, we believe that cost-ef-
fective indemnity insurance support to be provided by the 
government, especially for self-consumption facilities above 
a certain size, will further pave the way for these projects in 
financial terms. We know that unit costs are high, especially 
for household installations with less power. The provision of 
VAT exemptions for the equipment and service supply will 
reduce the cost of the installation and increase the rate of 
their construction. Another aspect that can be improved is 
that the electricity produced by these installations could be 
included in the RES-G system or another “resource guaran-

tee” or “carbon certification” system to be 
created. By doing so, additional income can 
be generated for the facilities.

“In the RESA model, there is no public 
burden, as the State does not provide 
a price or purchase guarantee”
Our second proposed business model is the 
“Renewable Energy Supply Agreements 
(RESA) model. This model carries the ex-
isting bilateral agreements to new solar 
energy power plant installations. It is the 
model that is frequently implemented in 
America and Europe and it is called “green 
PPA for additionality”. In this model, it is 
a large private electricity consumer who 
provides the purchase guarantee, prepares 
the specifications and conducts the tender 
instead of the state. The state is a part of 
the model as a regulatory party that de-
termines the network requirements and the 
principles and balancing of electricity sales 

yerde ya da bu yere çok yakında üretilmesi ile iletim ve dağı-
tım hatlarındaki kayıplar da azalmakta; böylece bu santraller 
enerji verimliliğini de arttırmaktadır. Hali hazırda uygulanan 
aylık mahsuplaşmanın, sadece aynı noktadan bağlanan tü-
ketim ve üretim tesislerinden, artık aynı dağıtım bölgesinde 
farklı noktalardan da şebekeye bağlanan tesisler için geçerli 
olması, bizim de raporumuzda belirttiğimiz ve Mayıs 2021’de 
mevzuata da giren bir iyileştirme oldu. Ancak bu iyileştirmeye 
ek olarak, bu tip tesislerden alınacak dağıtım bedellerinin 
de hakkaniyetli bir şekilde belirlenmesini modelde mevzuat 
ile yapılacak bir diğer önemli iyileştirme olarak görüyoruz. 
Bunun yanı sıra, özellikle belirli bir büyüklüğün üzerindeki 
öztüketime yönelik tesisler için devlet tarafından sağlanacak 
uygun maliyetli bir kefalet sigortası desteğinin bu projelerin 
finansal açıdan daha da önünü açacağını düşünmekteyiz. 
Özellikle mesken tipi daha küçük güçteki uygulamaların 
birim maliyetlerinin yüksek olduğunu biliyoruz. Bunların 
ekipman ve hizmet tedariğinde sağlanacak KDV muafiyetleri, 
tesislerin maliyetini düşürerek yapımlarını hızlandıracaktır.  
Yine geliştirilebilecek bir diğer nokta, bu tesislerde üretilen 
elektriğin de bir şekilde YEK-G sistemine veya oluşturulacak 
bir başka “kaynak garanti” veya “karbon sertifikalandırma” 
sistemine dahil edilmesidir. Bu yolla, tesisler için ek gelir 
elde edilebilecektir. 

“YETA modelinde, fiyat ve alım garantisi devlet 
tarafından verilmediğinden, kamuya yük söz 
konusu değil”
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only at the point where the power plant will be connected. 
The energy market regulatory authority, which is based on a 
10-15 year long-term electricity purchase agreement between 
the SPP investor and the electricity consumer and provides the 
SPP investor a 30-49 year license. In fact, this is similar to the 
model in biomass power generation plants which guarantees 
its fuel. In this case, the long-term supply agreement is made 
on the sale of electricity, not on the fuel (since the fuel is free). 
The model has similarities with the electricity sales and licens-
ing method in RESA in terms of the fact that the electricity is 
sold. Thus, the plant pays for itself in its early years, based 
on the initial bilateral agreement.  At the end of this period, 
the facility continues to sell electricity like a regular licensed 
power plant. With this model, since the purchase guarantee 
and electricity generation are made between two private 

companies, there is a much 
more flexible and effective 
structure both in the sale and 
invoicing of electricity during 
the tender and in the settle-
ment of future agreements; 
because both parties are of 
the private sector and the 
state is now only in the reg-
ulatory role. Since the price 
and purchase guarantee is 
not given by the state, there 
is no burden on the public.

“SPP capacity may 
quickly increase like HPP 
and natural gas with the 

Licensed Model without any tender and/or incentive” 
The last business model proposal is the “Licensed Model 
without any tender and/or incentive”. In this model, there is 
no guarantee of purchase to begin with. The investor applies 
to the network operator for a connection point they deem ap-
propriate according to the network requirements, at the power 
level which they also deem appropriate. The network operator 
asses the application and, if necessary, determines a list of 
requirements in which the plant will operate as a base load 
power plant, according to the network requirements. Even this 
can now even be met with considerably cost-effective battery 
technologies. Again, the necessity of voltage drop and rise 
curves for network security is given to the investor for their 
requested connection. With this connection consideration, 
the connection point is published on the network operator’s 
website for a period of 1 month and opened to the applications 
by other investors. In this scenario, if there are applications 

İkinci öneri iş modelimiz, “Yenilenebilir Enerji Tedarik An-
laşmaları (YETA) modelidir. Bu model gerçekte var olan ikili 
anlaşmaları, yeni güneş santrali kurulumuna taşımaktadır. 
Amerika ve Avrupa’da sıklıkla uygulanan ve ismi “green PPA 
for additionality” olan modeldir. Bu modelde, alım garanti-
sini veren, şartnameyi hazırlayan ve yarışmayı yapan devlet 
yerine büyük bir özel elektrik tüketicisidir. Devlet, sadece 
santralin bağlanacağı noktada şebeke isterleri ile elektrik 
satışı ve dengelemesindeki esasları belirleyen düzenleyici 
konumunda bir taraf  olarak modeldedir. GES yatırımcısı ve 
elektrik tüketicisi arasındaki 10-15 yıllık uzun vadeli elektrik 
alım sözleşmesini baz alan EPDK; GES yatırımcısına 30-
49 yıllık lisans verir. Aslında bu, yakıtını garanti altına alan 
biyokütleden elektrik üretim tesislerindeki modele benzerdir. 
Sadece burada uzun süreli 
tedarik anlaşması, yakıt be-
dava olduğundan, yakıt üze-
rinden değil, elektriğin satışı 
üzerinden yapılır. Elektriğin 
satışı üzerinden olması bakı-
mından model YEKA’daki 
elektrik satışı ve lisanslama 
yöntemi ile benzerlikler gös-
termektedir. Böylece, santral 
ilk yıllarında, başlangıçtaki 
ikili anlaşmaya dayanarak 
kendini öder. Bu sürenin 
sonunda ise tesis, normal 
bir lisanslı elektrik üretim 
santrali gibi elektriğini sat-
maya devam eder. Bu model 
ile alım garantisi ve elektrik 
üretimi iki özel şirket arasında gerçekleştiğinden, hem ihale 
esnasında hem elektriğin satışı ve faturalamada hem de daha 
sonra olabilecek anlaşmaların çözümünde çok daha esnek ve 
hızlı bir yapı söz konusudur. Çünkü ne de olsa, taraflardan 
ikisi de özel sektördür ve devlet artık sadece düzenleyici 
roldedir. Fiyat ve alım garantisi devlet tarafından verilme-
diğinden, kamuya da herhangi bir yük söz konusu değildir.

“İhalesiz Teşviksiz Lisanslı model ile HES ve 
doğalgazda olduğu gibi hızlı bir GES kapasitesi 
gelişebilir”
Son öneri iş modelimiz ise “İhalesiz Teşviksiz Lisanslı” mo-
deldir. Bu modelde, başta herhangi bir alım garantisi de 
bulunmaz. Yatırımcı, şebeke isterlerine göre uygun gördüğü 
noktada, yine uygun gördüğü güçte, şebeke işletmecisine 
bağlantı görüşüne başvurur. Şebeke işletmecisi başvuruyu 
değerlendirerek, şebeke isterlerine göre, gerekirse santralin 

“Güneş kapasitesindeki artışın daha hızlı 
ve daha etkin olmasının yolu, bu kapasite 
tahsisinin, serbest piyasa dinamiklerine 
dayanan ve şebekenin arz-talep dengesi 
içinde doğal olarak şekillenecek yeni ve 
esnek iş modellerinden geçmektedir.”

“One way to speed up the increase in solar 
capacity and to ensure that it is more effective 
is through new and flexible business models 
that are based on free market dynamics and 
will naturally take shape within the supply-

demand balance of the network.”
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from other investors during the open period, a competition is 
organised among the investors, with predetermined conditions 
and the same conditions for all those who have applied. In 
fact, this is a process that the energy sector is very accus-
tomed to in terms of quota allocation for HPPs and progress 
can be achieved relatively quickly compared to the current 
RESA or other licensed SPP tenders. If there are no other 
applications, the capacity will be allocated directly to the first 
applicant without competition/bid. If the investor considers 
the investment to be feasible with these requirements, they 
accept the connection acceptance and completes the other 
aspects required for the license application and obtains his 
license. After that, the investor who makes the investment 
for SPP operation, sells the power source in the electricity 
market through free market or bilateral agreements, without 
any price and purchase guarantee, during the license period 
like any prudent business. In fact, this model is exactly the 
same as the model in which capacity is allocated to natural 
gas power plants. In summary, it is a model that the energy 
sector which Turkey is very familiar with. Our wish at So-
lar3GW is that this model is now also applied to solar energy 
capacity allocation. With this model, just as it is for HPP and 
natural gas, there will be a significantly rapid development 

baz yük elektrik santrali gibi çalışacağı bir ister listesi belirler. 
Bu bile artık son derece ucuzlayan batarya teknolojileri ile 
karşılanabilir. Yine şebeke güvenliği için gerekliği gerilim 
düşüş ve yükseliş eğrileri ister olarak yatırımcıya bağlantı 
görüşünde verilir. Bu bağlantı görüşü ile bağlantı noktası 
1 ay süre ile, şebeke işletmecisi web sitesinde yayınlanarak, 
başka yatırımcıların başvurularına açılır. Bu tabloda açık 
olan sürede başka yatırımcıların başvuruları olur ise, bu 
yatırımcılar arasında, şartları daha önceden belirlenmiş, tüm 
başvurular için aynı şartlarda bir yarışma düzenlenir. Aslında 
enerji sektörünün HES’ler için kot tahsisi noktasında, son 
derece alışık olduğu ve mevcut YEKA ya da diğer lisanslı 
GES yarışmalarına göre son derece hızlı ilerleyebilen bir 
süreç bu. Zaten çoklu başvuru olmaz ise direk ilk başvuru 
sahibine bu kapasite, yarışmasız/ihalesiz bir şekilde tahsis 
edilecektir. Bu isterler ile yatırımının fizibl olabileceğini de-
ğerlendiren yatırımcı, bağlantı görüşünü kabul ederek, lisans 
başvurusunun gerektirdiği diğer konuları tamamlayarak 
lisansını alır. Bunun sonrasında yatırımını yaparak GES’i iş-
letmeye alan yatırımcı, basiretli bir tacir gibi lisansı süresince, 
herhangi bir fiyat ve alım garantisi olmaksızın, elektriğini, 
serbest piyasa veya ikili anlaşmalar yoluyla elektrik piyasa-
sında satar. Aslında bu model, tam da doğalgaz santrallerine 
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kapasite tahsis edilen model ile aynıdır. Özetle, ülkemiz 
enerji sektörünün son derece aşina olduğu bir modeldir. 
Bizim, Solar3GW olarak isteğimiz, bu modelin şimdi güneş 
enerjisi kapasite tahsisine de uygulanmasıdır. Bu model ile, 
tıpkı HES ve doğalgazda olduğu gibi, son derece hızlı bir 
GES kapasitesi gelişimi olacağını; bu olurken de kamuya 
ve elektrik piyasasına bir yük gelmeyeceğini öngörüyoruz.
Bahsettiğimiz 3 model, anlattıklarımızdan anlaşılabileceği gibi 
aslında Amerika’yı yeniden keşfeden modeller değil. Belirli 
miktarda, belirli lokasyonlarda, enerji sektörünün belirli alan-
larında uygulanan modeller. Şimdi bizim isteğimiz bu bilinen 
modellerin güneş kapasiteleri tahsisine de uygulanmaları. 
Böylece ülkemiz temiz ve ucuz elektriğe daha hızlı bir şekilde 
kavuşurken, güneş enerjisi sektörü de hep arzuladığı sürdü-
rülebilir kapasite tahsisine kavuşabilir. Üstelik, bu sadece özel 
sektör kaynakları kullanılarak, kamuya ve elektrik piyasasına 
yük getirmeden gerçekleşebilir. Güneş, gelişen teknoloji ve 
düşen santral ve batarya maliyetleri ile son yıllarda, bahsedi-
len modellerin uygulanmasına son derece elverişli bir yapıya 
kavuştu. Solar3GW olarak biz de buna dikkat çekmeye ve 
bunu her platformda anlatmaya devam edeceğiz. 
Daha temiz bir dünya ve daha refah içinde bir Türkiye için 
her yıl 3 GW güneş!

of SPP capacity. When this happens, we foresee that 
it will not bring further burden on the public and the 
electricity market.
As can be understood, the three models mentioned 
here do not intend to rediscover the wheel. They are 
models which are implemented for application in cer-
tain quantities, in certain locations, in certain fields 
of the energy sector. What we call for is these well-
known models to be applied to the allocation of solar 
capacities too. In this way Turkey will get clean and 
cheap electricity faster, the solar energy sector will be 
able to achieve the sustainable capacity allocation it 
has always desired. Moreover, this can be realised by 
using private sector resources, without burdening the 
public and the electrical energy market. With develop-
ing technology and the reduction of costs related to 
power plants and batteries in recent years, solar power 
has gained a structure that is considerably convenient 
for the implementation of the mentioned models. 
As Solar3GW, we will continue to draw attention to 
this and aim to explain the issues on every platform.
3 GW of sunlight annually, for a cleaner world and a 
more prosperous Turkey!
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IPCC: “KÜRESEL ISINMA INSAN KAYNAKLI VE 
DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMIŞ BIR SEVIYEDE”

IPCC: “GLOBAL WARMING IS CAUSED BY HUMAN 
ACTIVITY AND AT AN UNPRECEDENTED LEVEL”

Tüm dünyanın “en büyük küresel sorun” olarak kabul ettiği iklim değişikliği, etkilerini 
artırmaya devam ediyor. Son dönemde dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi Türkiye’de 
de ortaya çıkan ve ülkenin tamamını üzüntüye boğan orman yangınları ve seller gibi doğal 
afetler de, iklim değişikliğinin en önemli sinyalleri olarak görülüyor. 

Considered “the most pressing global problem” by the entire world, climate change is getting 
a more serious issue. Natural disasters such as wildfires and floods that took its toll in Turkey 
just as in the rest of the world are considered the most dramatic signals of climate change. 
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Experts call for a “carbon-free future” to relieve global warming 
caused by fossil fuels. Highlighting that the share of fossil 
fuels in countries’ energy mixes should be reduced, the experts 
keep reminding the importance of renewable energy sources 
for the future. 
The United Nations also makes a call to stop climate change, 
a problem for which the entire world including Turkey seeks a 
solution. According to the last report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC), it is a small chance that we 
can limit global warming to 1.5°C and even 2°C unless we 
manage to reduce gas emissions causing greenhouse effect 
immediately, rapidly and at an immense scale. Addressing 
the physical aspects of climate change, the new IPCC Work 
Group I report is the first chapter of IPCC’s Sixth Assessment 
Report (AR6) that will be completed next year. 

About IPCC
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is 
the United Nations body for assessing the science related to 
climate change. Created in 1988 by the World Meteorological 
Organization (WMO) and the United Nations Environment 
Programme (UNEP), the objective of the IPCC is to provide 
governments at all levels with scientific information that they 
can use to develop climate policies. IPCC reports are also a 
key input into international climate change negotiations. UN 
General Assembly approved the establishment of IPCC the 
same year. IPCC has 195 member countries. Thousands of 
scientists around the world contribute to IPCC Assessment 
Reports.
The Work Group I addresses the most current information 
about the climate system and climate change, bringing to-
gether the latest development in climatology and evidence 
from paleoclimate, observations, process data, and global 
and regional climate simulations. The report provides further 
information about how and why the climate has changed 
so far, and the effect of human activity on the climate on a 
broader scale including extreme examples. 
234 experts from 66 countries contributed to the report titled 
Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Although 
it was scheduled to be released in April 2021, it was delayed 
a few months due to the Covid-19 pandemic. The report was 
ratified by 195 member governments of IPCC at the online 
approval session of the general assembly that started on July 
26 and took longer than two weeks. It was the first time IPCC 
held an online approval session for its report. 
According to the report, greenhouse gases arising from hu-
man activity has caused approximately 1.1°C of warming 
since 1850-1900. It is emphasized in the report that global 
temperature rise will reach 1.5°C or more within the next 

Uzmanlar, özellikle fosil yakıtların neden olduğu küresel ısın-
manın önüne geçebilmek için ‘karbonsuz gelecek’ çağrıları 
yapıyor. Ülkelerin enerji karmalarında fosil yakıtların payını 
azaltması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yönelmenin gelecek için önemini her 
fırsatta hatırlatıyor. 
Türkiye gibi tüm dünya ülkelerinin çözüm aradığı iklim de-
ğişikliği konusunda bir çağrı da Birleşmiş Milletler’den geldi. 
Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) son 
raporunda, sera etkisine yol açan gaz emisyonlarının derhal, 
hızlı biçimde ve geniş ölçekte azaltılmaması halinde küresel 
sıcaklık artışını yaklaşık 1,50C ve hatta 20C dereceyle sınırlan-
dırmanın çok uzak bir ihtimal olduğuna dikkat çekildi. İklim 
değişikliğinin fiziki temelinin değerlendirildiği yeni IPCC Ça-
lışma Grubu I raporu, seneye tamamlanacak IPCC’nin Altıncı 
Değerlendirme Raporu’nun (AR6) ilk bölümünü teşkil ediyor. 

IPCC hakkında
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), iklim de-
ğişikliği ile ilgili bilimsel değerlendirmeler yapan bir BM 
kuruluşudur. Siyasi liderlere iklim değişikliği, etkileri ve risk-
leri ile ilgili periyodik bilimsel değerlendirmeler sunmak ve 
iklim değişikliğine uyum ve etkilerinin azaltılmasına yönelik 
stratejileri belirlemek amacıyla 1988 yılında Birleşmiş Millet-
ler Çevre Programı (UNEP) ve Dünya Meteoroloji Örgütü 
(WMO) tarafından ortaklaşa kurulmuştur. IPCC’nin kuru-
luşu aynı yıl BM Genel Kurulu tarafından da onaylanmıştır. 
IPCC’ye üye 195 ülke vardır. Dünyanın dört bir yanından 
binlerce bilim insanı IPCC Değerlendirme Raporlarının 
hazırlanmasına katkı sunmaktadır.
Çalışma Grubu I, iklim sistemi ve iklim değişikliğine ilişkin en 
güncel bilgileri ele alıyor, iklim bilimindeki son gelişmeler ile 
paleoiklim, gözlemler, süreç bilgisi, küresel ve bölgesel iklim 
simülasyonları konusunda pek çok kanıtı bir araya getiriyor. 
Rapor, bugüne dek iklimin nasıl ve neden değiştiğini, uç nok-
tadaki durumlar da dahil insanların daha geniş yelpazede 
iklimin özelliklerine etkisi konusunda daha fazla bilgi sunuyor. 
İklim Değişikliği 2021: Fiziksel Bilimi Temeli 2021 başlıklı 
rapor, 66 ülkeden 234 uzman tarafından kaleme alındı. Nisan 
2021’de öngörülen raporun yayımlanma zamanı Covid-19 
pandemisi nedeniyle birkaç ay gecikti. Rapor, 26 Temmuz’da 
başlayan ve iki haftadan uzun süren, sanal olarak düzenlenen 
genel kurulun onay oturumunda IPCC’ye üye 195 hükümet 
tarafından kabul edildi. IPCC ilk kez raporlarından biri için 
sanal onay oturumu düzenlemiş oldu. 
Raporda, insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera etkisine yol 
açan gazların emisyonunun 1850-1900’den bu yana yaklaşık 
1.10C ısınmaya neden olduğu kaydedildi. Önümüzdeki 
20 yıl boyunca ortalama olarak küresel sıcaklığın 1.50 C 
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20 years with some effects of global warming already felt 
around the world. 

“Destruction is beyond repair” 
According to the report, “There are no similar changes in the 
climate over the last thousands and even hundreds of thou-
sands of years, and changes such as the ongoing rise in sea 
levels cannot be reversed for hundreds of thousands of years.” 
It is highlighted in the report that climate change will increase 
in all regions of the world in the upcoming period with more 
heat waves, longer summers and shorter winters as a result 
of the 1.5°C increase in global temperatures. It is also stated 
that a global warming of 2°C will cause critical points to be 
reached more frequently in agriculture and health. 
However, IPCC states that a determined and sustainable 
reduction of carbondioxide (CO2) and other greenhouse gases 
may limit climate change. It is also reported that the improve-
ment in air quality can be seen more rapidly while it may take 
20 to 30 years to see the stability in global temperatures.  The 
assessment is based on the improvement of scientific data 
on the climate system’s response to man-made emissions as 
well as past data about global warming. 
“Stabilizing the climate will require strong, rapid, and sustained 
reductions in greenhouse gas emissions, and reaching net zero 
CO2 emissions,” said IPCC Working Group I Co-Chair Panmao 
Zhai. “Limiting other greenhouse gases and air pollutants, 
especially methane, could have benefits both for health and 
the climate. 

artışa ulaşacağı ya da bunun üzerine çıkacağı tahmininde 
bulunulan raporda, iklim değişikliğinin etkilerinin dünya 
genelinde zaten görüldüğü vurgulandı. 

“Etkiler geri döndürülemez hale geldi” 
Raporda, “İklimde gözlemlenen değişikliklerin çoğunun 
benzeri, binlerce hatta yüz binlerce yılda olmasa öncesinde 
yok ve deniz seviyesindeki süregelen artış gibi değişikliklerden 
bazıları artık yüz binlerce yıl boyunca geri döndürülemez 
halde” ifadesi kullanıldı. 
Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin tüm bölgelerde 
artacağının vurgulandığı raporda, 1.50Clik küresel ısınmay-
la, sıcak hava dalgalarının artacağına, daha uzun yazların 
ve daha kısa kışların olacağına dikkat çekildi. Raporda, 
20Clik küresel ısınmada, yakıcı sıcakların tarım ve sağlık 
alanlarında daha sık kritik tahammül sınırına ulaşmaya yol 
açacağı da belirtildi. 
Ancak IPCC, karbondioksit (CO2) ve diğer sera etkisine yol 
açan gazların kararlı ve sürdürülebilir biçimde azaltılması-
nın iklim değişikliğini sınırlandırabileceğini açıkladı. Hava 
kalitesindeki iyileşmenin hızla görülebileceğinin belirtildiği 
raporda, küresel sıcaklıklarda istikrarın görülmesinin ise 
20-30 yıl alabileceği vurgulandı.  Değerlendirme, iklim sis-
teminin insan kaynaklı emisyonlara verdiği karşılığa ilişkin 
bilimsel bilgilerdeki gelişmenin yanı sıra geçmişteki ısınmayla 
ilgili geliştirilmiş verilere dayanıyor. 
IPCC Çalışma Grubu I Eş başkanı Panmao Zhai yaptığı 
açıklamada, “İklimi istikrara kavuşturmak, sera gazı emis-
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yonlarının kararlı, hızlı ve sürekli azaltılması ve net sıfır CO2 
emisyonuna ulaşılmasını gerektirecektir” diyerek “Başta metan 
olmak üzere diğer sera gazlarını ve hava kirleticilerini sınırlamak 
hem sağlık hem de iklim için fayda sağlayabilir” ifadesini kullandı. 

Harekete geçme zamanı
IPCC Çalışma Grubu I Eş Başkanı Valérie Masson-Delmotte ise, 
rapora ilişkin açıklamasında, “Bu rapor gerçekleri yüze vuruyor. 
Artık nereye gittiğimizi, ne yapılabileceğini ve nasıl hazırlana-
bileceğimizi anlamak için gerekli olan geçmişteki, şimdiki ve 
gelecekteki iklimin çok daha net bir resmine sahibiz” diye konuştu.  
Masson-Delmotte sözlerine şöyle devam etti: «Yıllardır Dünya›nın 
ikliminin değiştiği ve iklim sistemi üzerindeki insan etkisinin tartış-
masız olduğu açıktı. Bununla birlikte yeni rapor, ilişkilendirme, yani 
belirli hava ve iklim olaylarını şiddetlendirmede iklim değişikliğinin 
rolünü anlama bilimindeki büyük ilerlemeleri de yansıtıyor.”

İnsanlık için kırmızı alarm
BM Genel Sekreteri António Guterres, de çalışma grubunun 
raporuyla ilgili olarak “Rapor, insanlık için ‘kırmızı alarmın’ 
çaldığı anlamına geliyor. Alarm zilleri sağır edici halde, kanıtlar 
yadsınamaz. 1.50C [sıcaklık artış] hedefini hayatta tutabilmek 
için kararlı bir şekilde harekete geçilmesi gerek…Bu krize daya-
nışma ve cesaretle yanıt verirsek, kapsayıcı ve yeşil ekonomiler, 
refah, daha temiz hava ve daha iyi sağlık herkes için mümkün 
olacaktır” dedi.
Rapor, bu yıl 31 Ekim - 12 Kasım’da Glasgow’da düzenlenecek 
26. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’ndan (COP26) 
önce yayımlandı. 

Time to Take Action
In her statement about the report, IPCC Working Group I 
Co-Chair, Valérie Masson-Delmotte, said: “This report is 
a reality check. We now have a much clearer picture of 
the past, present and future climate, which is essential 
for understanding where we are headed, what can be 
done, and how we can prepare.”  
Masson Delmotte said: “It has been clear for decades that 
the Earth’s climate is changing, and the role of human 
influence on the climate system is undisputed. Yet the 
new report also reflects major advances in the science of 
attribution – understanding the role of climate change in 
intensifying specific weather and climate events such as 
extreme heat waves and heavy rainfall events.”

Code red for humanity
“The report is a code red for humanity,” said UN Secre-
tary-General António Guterres about the report of the 
working group. “The alarm bells are deafening, and the 
evidence is irrefutable. We should take action ambitiously 
to keep the objective of 1.5°C [temperature rise] alive... 
If we respond to this crisis with solidarity and courage, 
inclusive and green economies, welfare, cleaner air and 
better healthcare will be possible for all.”
The report is published before the 26th UN Climate 
Change Conference of the Parties (COP26) to be held 
in Glasgow from October 31 to November 12. 
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TEHAD-Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği, 2021 ilk 6 ayında satılan 
Elektrikli ve Hibrid araç rakamlarını yayınladı

Türkiye pazarında yer alan %100 elektrikli ve hibrid araçların satış rakamları belli oldu. 2021 yılı ilk 6 ayında satılan 
elektrikli otomobil sayısı 2020 yılının tümünden daha fazla sayıya ulaştı. 2020 yılının ilk 6 ayında 173 adet elektrikli 
otomobil satılmıştı. Bu yılın ilk 6 ayında ise 894 adet olarak gerçekleşti. Paralel ithalat (grey market) yöntemi ile getirilen 
elektrikli otomobillerin satış rakamları ise ilk kez resmi distribütör satışlarını geçti. Hibrid otomobil satış rakamları da 
rekor kırdı. 2020 yılının ilk 6 ayında 4698 adet satılan hibrid otomobiller, bu yılın ilk 6 ayında 11.851 adete ulaştı.
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TEHAD-Turkish Electric & Hybrid Vehicles Association has published the 
numbers of Electric and Hybrid vehicles sold in the first 6 months of 2021

The sales of 100% electric and hybrid vehicles in the Turkish market have been announced. The number of 
electric cars sold in the first 6 months of 2021 has reached more than the whole of 2020. In the first 6 months 
of 2020, 173 electric cars were sold. In the first 6 months of this year, it was 894 units. The sales of electric cars 
brought with the parallel import (gray market) method exceeded the sales of official distributors for the first 
time. Hybrid car sales figures also broke records. Hybrid cars, which were sold 4698 in the first 6 months of 
2020, reached 11,851 in the first 6 months of this year.
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CW ENERJİ CONTINUES 
MANUFACTURING WITH 
NEWER AND STRONGER 
PRODUCTION LINE!
Serving in the photovoltaic energy sector since 2010 and 
growing its capacity every year, CW Enerji, which is the largest 
domestic and national solar panel manufacturer in Europe 
and Turkey with a production capacity of 1 GW, increased 
its installed solar panel production capacity to 1.3GW with 
the new production line it established in its factory located 
in Antalya, the city of sun. 
Gradually improving its producing power and increasing its 
capacity to 1.3 GW with its new production line investment, 
CW Enerji has achieved an increase of 500 MW. Exporting 
high quality standard photovoltaic solar energy panels to 

57 countries, which 
are manufactured ful-
ly autonomously with 
new machines oper-
ated with custom and 
special software, CW 
Enerji has taken an-
other strong step with 
its investment towards 
its goal of ‘producing 
Turkey’.  
“Congratulations on our 
new production line, we 
are happy to set up an-
other state-of-the-art 
production line in our 
high-tech factory in 
Antalya, the city of the 

sun.” said CW Enerji CEO T. Tarık SARVAN
With the investment we made, CW Enerji, which is the largest 
solar panel manufacturer company in Europe and Turkey with 
a production capacity of 1 GW, now has a production capacity 
of 1.3 GW. We aim to contribute to the world economy and 
grant a livable nature to future generations by leading the 
way to meet the energy needs of the planet we live in with 
clean resources, expanding the use of solar energy, and 
supporting the future of humanity with new technologies. I 
do believe that we will achieve these goals through our new 
production line.

CW ENERJİ DAHA YENİ 
VE DAHA GÜÇLÜ ÜRETİM 
BANDIYLA ÜRETMEYE 
DEVAM EDİYOR!
2010 yılından bu yana fotovoltaik enerji sektöründe hizmet 
veren ve kapasitesini her geçen yıl büyüten, 1 GW üretim 
kapasitesiyle Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük yerli ve milli 
güneş paneli üreticisi olan CW Enerji, güneşin şehri Antalya’da 
bulunan fabrikasında kurduğu yeni üretim bandıyla beraber 
kurulu güneş paneli üretim kapasitesini 1.3GW’a çıkardı. 
Üretim gücünü her geçen gün geliştiren ve yeni üretim bandı 
yatırımıyla kapasitesini 1.3 GW’a yükselten CW Enerji, 500 
MW’lık bir artış daha sağlamış oldu. Özel yazılımlarla çalıştırı-
lan yeni makinalarla el değmeden tam otonom olarak üretilen 
yüksek kalite standartlarındaki fotovoltaik güneş enerji panel-
lerini 57 ülkeye ih-
raç eden CW Enerji 
son yaptığı yatırımla 
birlikte üreten Tür-
kiye hedefine güçlü 
bir adım daha atmış 
oldu.  

Konu hakkında 
konuşan CW 
Enerji CEO’su 
T.Tarık 
SARVAN;
“ Yeni üretim ban-
dımız hayırlı olsun 
diyor, güneşin şehri 
Antalya’daki yüksek 
teknoloji fabrikamı-
za son teknoloji bir 
üretim bandı daha kurmanın sevincini yaşıyoruz. Yaptığımız 
yatırımla birlikte Avrupa ve Türkiye’nin 1 GW üretim kapasi-
tesiyle en büyük güneş paneli üretim firması olan CW Enerji 
artık 1.3 GW üretim kapasitesine sahip oldu. Yaşadığımız 
gezegenin enerji ihtiyacını temiz kaynaklarla karşılamak için 
öncülük ederek, güneş enerjisinin kullanımını yaygınlaştırıp, 
insanoğlunun geleceğini yeni teknolojiler ile destekleyip, dünya 
ekonomisine katkı sağlamayı ve gelecek nesillere yaşanabilir 
bir doğa bırakmayı amaç edindiğimiz bu yolda yeni üretim 
bandımızla bu hedeflerimizi gerçekleştireceğimize inanıyo-
rum” dedi.
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THE IMPORTANCE OF 
EQUIPMENT CHOICE IN 
SOLAR POWER PLANTS 
DISCUSSED
The importance of equipment choice in solar power plants has 
been discussed by the actors of the sector. The 1st episode of 
the Güneşli Sohbetler (Sunny Conversations) event on May 27, 
2021, in which GTC Energy, CW Enerji and ISTRICH officials took 
part, can be watched on the YouTube channel of Enerji Günlüğü.
Energy Günlüğü has started a series of online meetings where 
the status of solar energy investments in Turkey and the ex-
pectations and suggestions of the actors in the sector will be 
discussed. The first of the meetings under the name of GÜNEŞLİ 
SOHBETLER was the session titled “The importance of equipment 
choice in solar power plants”, moderated by Mehmet Kara, the 
Editor-in-Chief of Enerji Günlüğü and Energy Editor of WORLD 
Newspaper. Ayşe Çiğdem Besen, CEO of GTC Güneş Enerji Sanayi 
ve Ticaret AŞ, that produces domestic solar cells and panels, 
Tarık Sarvan, Chairman of the Board of CW Enerji, one of the 
leading solar panel manufacturers in Turkey, and Kutay Kaleli, 
General Manager of ISTRICH, attended the meeting. GÜNEŞLİ 
SOHBETLER meeting on the importance of equipment choice in 
SPPs can be watched on the YouTube channel of Enerji Günlüğü.

GÜNEŞ ENERJİSİ 
SANTRALLERİNDE 
EKİPMAN SEÇİMİNİN 
ÖNEMİ GÖRÜŞÜLDÜ
Güneş enerjisi santrallerinde ekipman seçiminin önemi, 
sektörün aktörleri tarafından tartışıldı. GTC Enerji, CW 
Enerji ve ISTRICH yetkililerinin yer aldığı 27 Mayıs 2021 
tarihli GÜNEŞLİ SOHBETLER etkinliğinin 1. bölümü 
Enerji Günlüğü’nün YouTube hesabından izlenebilir.
Enerji Günlüğü, Türkiye’de güneş enerjisi yatırımlarının 
durumu ile sektördeki oyuncuların beklenti ve önerilerinin 
ele alınacağı çevrimiçi toplantılar serisine başladı. GÜNEŞ-
Lİ SOHBETLER adı altındaki toplantılardan ilki, Enerji 
Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni ve DÜNYA Gazetesi 
Enerji Editörü Mehmet Kara’nın yönettiği “Güneş enerji 
santrallerinde ekipman seçiminin önemi” başlıklı oturum 
oldu. Toplantıda yerli güneş hücresi ve paneli üreten GTC 
Güneş Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ’nin CEO’su Ayşe Çiğdem 
Besen, Türkiye’nin önde gelen güneş paneli üreticilerinden 
CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ve IST-
RICH Genel Müdürü Kutay Kaleli yer aldı. GÜNEŞLİ 
SOHBETLER, GES’lerde ekipman seçiminin önemi top-
lantısı Enerji Günlüğü’nün YouTube hesabından izlenebilir.
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TÜRK PRYSMIAN KABLO 
EXPORTS 40 PERCENT OF ITS 
CABLES
Since 1964, Türk Prysmian Kablo has been manufacturing over 
22 thousand different types of cables in its factory, which is es-
tablished on an area of 180,000 square meters in the Mudanya 
district of Bursa. Exporting about 40 percent of the cables produced 
to more than 40 countries covering a very wide geography, in-
cluding but not limited to the Turkic Republics and Middle Eastern 
countries, Türk Prysmian Kablo increased its export turnover by 
37 percent in 2020 to 665,113,320 TL.
According to the press release made by the company, Türk 
Prysmian Kablo, which has produced millions of km of cables for 
57 years in Turkey which is among 50 countries where worldwide 
cable industry leader Prysmian Group operates, offers its inno-
vative and sustainable solutions to the world. Today Mudanya 
factory can produce 22.000 different cables, and all the energy 
cables up to 220 kV, copper conductor communication cables 
up to 3.600 pairs, fiber-optic cables, and special cables used 
in industrial applications are in the company’s product range. 
Besides all these, Türk Prysmian performs “Turnkey” projects for 
cables and systems, and provides all its customers unique and 
superior services.

“We contribute to domestic production”
Noting that they continue to contribute to domestic and val-
ue-added production with innovative and high-performance 

TÜRK PRYSMİAN KABLO, 
ÜRETTİĞİ KABLOLARIN 
YÜZDE 40’INI İHRAÇ EDİYOR
Bursa’nın Mudanya ilçesinde 1964 yılından bu yana yer alan 
Türk Prysmian Kablo, 180.000 metrekare alan üzerinde kurulu 
olan fabrikasında 22 bin farklı çeşit kablo üretebiliyor. Ürettiği 
kabloların yaklaşık yüzde 40’ını Türki Cumhuriyetler ve Orta 
Doğu ülkeleri başta olmak üzere; 40’dan fazla ülkeye ihraç eden 
Türk Prysmian Kablo, ihracat cirosunu 2020’de yüzde 37 artı-
rarak 665.113.320 TL’ye yükseltti.
Şirketten yapılan basın açıklamasına göre, dünya kablo devi 
Prysmian Group’un faaliyet gösterdiği 50 ülkeden biri olan 
Türkiye’de 57 yıldır milyonlarca km kablo üretimine imza atan 
Türk Prysmian Kablo, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerini 
dünyaya sunuyor. Mudanya’daki fabrikasında 22 bin farklı çe-
şit kablo üretimi yapabilen Türk Prysmian Kablo’nun ürettiği 
kablolar arasında; 220 kV’a kadar tüm enerji kabloları, 3 bin 
600 çifte kadar bakır iletkenli haberleşme kabloları, fiber optik 
kablolar ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan özel kablolar 
bulunuyor. Bunun yanı sıra Türk Prysmian, kablo ve sistemleri 
için “Anahtar Teslimi” projeler yaparak tüm müşterilerine eşsiz 
ve üstün hizmetler vermeye devam ediyor.

“Yerli üretime katkı sağlıyoruz”
Yenilikçi ve yüksek performanslı kablo çözümleri ile yerli ve katma 
değerli üretime katkı sağlamaya devam ettiklerini kaydeden Türk 
Prysmian Kablo CEO’su Ülkü Özcan, “Türk kablo sektörü, 
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ülkemizin coğrafi konumunu göz önünde bulundurduğumuzda 
oldukça önemli bir yere sahip. Biz de bu durumun bilincinde bir 
marka olarak çok geniş bir coğrafyayı kapsayan 40’dan fazla ülkeye 
ihracat gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz kabloların yaklaşık yüzde 
40’lık bir kısmını Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu ülkelerine 
ihraç ediyoruz. Türk Prysmian Kablo olarak çevreye duyarlı 
yenilikçi ürünler ve sistemler üzerinde yatırımlarımıza devam 
ederken, bir yandan da ürettiğimiz kablo ve çözümlerle dinamik 
sektöre ilham veriyor; kablo sektörünün gelişimine öncülük ediyor 
ve ülkemizin yerli üretim çalışmalarına katkı sağlıyoruz.” dedi.

“Ar-Ge harcamalarımızda yüzde 14,4 artışa imza 
attık”
Türk Prysmian Kablo’nun Türk kablo sektöründe “Türkiye’nin 
En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan” şirketi olduğunu vurgulayan 
Ülkü Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Prysmian Group bün-
yesindeki 25 Ar-Ge Merkezinden biri olan, Mudanya’da kurulu 
Ar-Ge Merkezimizde teknolojiye ve inovasyona yatırım yapıyoruz. 
Biz, sürdürülebilir büyümenin yolunun inovasyondan geçtiğine 
inanıyoruz. Bu düşüncemizden yola çıkarak 2020 yılında Ar-Ge 
çalışmalarımıza daha çok yoğunlaştık ve bunun sonucunda Ar-Ge 
harcamalarımızda yüzde 14,4 artışa imza attık. 2020 yılı ihracat 
ciromuz ise bir önceki yıla göre yüzde 37 oranında artış göste-
rerek 665.113.320 TL olarak gerçekleşti. 2021 yılında da enerji 
ve telekomünikasyon altyapılarında sürdürülebilirliği destekleyen 
yenilikçi ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz. Hayata geçirdiğimiz 
projelerle daha iyi yarınlar için çalışmaya devam ederken ‘yeşil’ 
ürünlerin satışını artırmaya; enerji ve telekomünikasyonun herkes 
için erişilebilir olmasına katkıda bulunmaya, yenilenebilir enerji 
ve sürdürülebilir teknolojilerin üretimini desteklemeye devam 
edeceğiz.”

“Kablo sektöründe birçok gelişmiş ülkeden daha 
ileri seviyedeyiz”
İnşaat, enerji ve iletişim sektörlerindeki gelişmelere paralel olarak 
büyüyen Türk kablo sektörünün bugün uluslararası standartlarda-
ki üretim teknolojileri, eğitimli işgücü, Ar-Ge çalışmaları ve giderek 
artan kalite bilinci ile global kablo sektöründe rekabet edebilecek 
ve tüm dünya ülkelerine ihracat yapabilecek seviyeye geldiğine 
işaret eden Ülkü Özcan, “Türk kablo sektörü dünya genelinde 
çok önemli bir konumda. Ülkemizdeki kablo üreticilerinin toplam 
üretiminin yarısından fazlasının ihraç ediliyor olması bunun en bü-
yük göstergesi. Türkiye’deki kablo üreticilerinin eriştiği teknoloji, 
dünyadaki diğer üreticilerle yarışabilecek seviyede. Hatta birçok 
gelişmiş ülkeden daha ileri bir seviyedeyiz. Son yıllarda yapılan 
çalışmalar ve istatistiklere göre, Türk kablo sektörünün yurt içi 
ve yurt dışı satışlarının toplam büyüklüğü bugün 3-4 milyar dolar 
civarında ve Türkiye’deki kablo üreticilerinin toplam üretim ve 
cirosunun yaklaşık yüzde 80-90’lık payını, ilk sırada bulunan 20 
firma gerçekleştiriyor. Öte yandan, Ar-Ge’yi destekleme alanında 
yapılan teşvik çalışmalarının artması ve yurt içi projelerde yerli 
ürün kullanımı ve yerlileşmeye verilen önemin artması, yurt içi 
pazarı da olumlu etkiliyor” diye konuştu.

cable solutions, Türk Prysmian Kablo CEO Ülkü Özcan said, “The 
Turkish cable industry has a very important position considering 
the geographical location of our country. As a brand aware of the 
situation, we export to more than 40 countries covering a very 
wide geography. We export about 40 percent of the cables we 
produce to Turkic Republics and Middle Eastern countries. We, as 
Türk Prysmian Kablo, continue to invest in environmentally friendly 
innovative products and systems, while at the same time inspire 
the dynamic sector with the cables and solutions we produce. We 
also lead the development of the cable industry and contribute to 
the domestic production efforts of our country.”

“We achieved a 14.4% increase in our R&D expenditures”
Emphasizing that Türk Prysmian Kablo is the “the Company with 
the Highest R&D Expenditure” in the Turkish cable industry, Ülkü 
Özcan continued: “We invest in technology and innovation at our 
R&D Center in Mudanya, one of the 25 R&D Centers within the 
Prysmian Group. We believe that the path to sustainable growth 
is through innovation. Based on this principle, we focused more 
on R&D studies in 2020, and as a result, we achieved a 14.4% 
increase in our R&D expenditures. Our export turnover increased by 
37 percent compared to the previous year in 2020 and amounted to 
665,113,320 TL. In 2021, we will continue to develop innovative 
products that support sustainability in energy and telecommunication 
infrastructures. As we continue to work for a better tomorrow with 
the projects we have implemented, we will continue to increase the 
sales of ‘green’ products, promote the accessibility of energy and 
telecommunications for everyone, and support the production of 
renewable energy and sustainable technologies.”

“We are far more advanced than many developed countries 
in the cable industry”
Ülkü Özcan mentioned that the Turkish cable industry, which 
has grown in parallel with the developments in the construction, 
energy and communication sectors, has reached a level where it 
can compete in the global cable industry and export to all coun-
tries of the world with its production technologies at international 
standards, educated workforce, R&D studies and increasing quality 
awareness. “The Turkish cable industry is at a very important po-
sition in the world.” she said. The fact that more than half of the 
total products of cable manufacturers in our country are exported 
is the most significant indicator of this. The technology reached 
by cable manufacturers in Turkey is at a level that can compete 
with other manufacturers in the world. In fact, we are far more 
advanced than many developed countries. According to the studies 
and statistics in recent years, the total size of the domestic and 
international sales of the Turkish cable industry is around 3-4 
billion dollars today, and around 80-90% of the total production 
and turnover of cable manufacturers in Turkey is realized by top 
20 companies. Again, the increase in incentive activities for R&D 
support, the use of domestic products in domestic projects, and the 
increase in the importance given to localization have a positive 
effect on the domestic market.”
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 AYDEM RENEWABLES 
ACCOMPLISHES 
EUROBOND ISSUANCE
Aydem Renewables, a Turkish company that produces en-
ergy from 100% renewable sources, has issued Eurobond. 
The company issued Eurobonds amounting to 750 million 
dollars with a maturity of 5.5 years and an interest rate of 
7.75 percent.
According to the press release made by the company, Aydem 
Renewables, a subsidiary of Aydem Energy operating in the 
field of renewable energy, has completed the book building 
process for the green bond issued to be sold to the qualified 
investors abroad.
Aydem Renewables, which has collected a demand of 1.6 
billion dollars with the participation of 131 investors, including 
long-term investors, as the result of the book building, that 
has attracted great interest from international investors, has 
undersigned the bond issuance with the highest amount at its 
first time in Turkey. This issuance also has the distinct char-
acteristic of being the largest green bond issuance of Turkey.
Expressing his great pleasure with the successful bond is-
suance of Aydem Renewables, our Aydem Energy CEO and 
Aydem Renewables Chairman of the Board İdris Küpeli said; 
“With this transaction, which is our first Eurobond issuance, 

AYDEM YENİLENEBİLİR 
ENERJİ, EUROBOND 
TAHVİL İHRACINI 
GERÇEKLEŞTİRDİ
Türkiye’nin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji 
üreten şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, Eurobond tahvilini 
gerçekleştirdi. Şirket, 5,5 yıl vadeli 750 milyon dolar tuta-
rında Eurobond ihracı yaparken faiz oranı yüzde 7,75 oldu.
Şirketten yapılan basın açıklamasına göre, Aydem Enerji’nin 
yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem 
Yenilenebilir Enerji, yurtdışında nitelikli yatırımcılara satıl-
mak üzere ihraç edilen yeşil tahvil (green bond) için talep 
toplama sürecini tamamladı.
Uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği talep toplama 
dönemi sonucunda, içlerinde uzun dönemli yatırımcıların 
da yer aldığı 131 yatırımcının katılımı ile 1,6 milyar dolar 
tutarında talep toplayan Aydem Yenilenebilir Enerji, Tür-
kiye’de ilk seferde en yüksek tutarda gerçekleştirilen tahvil 
ihracına imza attı. Bu ihraç aynı zamanda Türkiye’nin en 
büyük yeşil tahvil ihracı olma özelliğini taşıyor.
Aydem Yenilenebilir Enerji’nin başarıyla tamamlanan ihraç 
işleminden duyduğu memnuniyeti aktaran Aydem Enerji CE-
O’su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı 
İdris Küpeli şöyle konuştu; “İlk Eurobond ihracımız olan bu 
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we have accomplished the highest amount of bond issuance 
in Turkey at the first issuance in one go. At the same time, we 
have also undersigned the largest transaction accomplished by 
a renewable energy company in the CEEMEA (Central & Eastern 
Europe, Middle East and Africa) Region. We consider this success 
as an indicator of the confidence that the international markets 
have in our country, our group and Aydem Renewables company.  
We wish the best for our country and for our company”.
Küpeli: “With the revenue to be obtained from the issuance, the 
entire credit debt of our company to the banks will be closed and 
new investments shall be financed.”
Küpeli has stated that doing such a huge issuance after a dif-
ficult year due to the pandemic is a very important step for the 
company to reach its future goals and said “We have collected 
a demand of 1.6 billion dollars from 131 investors. The nominal 
value of the bonds to be issued has been determined as 750 
million dollars and the maturity as 5.5 years. The bonds shall be 
issued with a 3.5 years of grace period and an interest rate of 
7.75 percent. We will make a great contribution to the economy 
of our country with the income we shall obtain. At the same time, 
we shall also close the entire credit debt of Aydem Renewables 
to the banks; and we will utilize our remaining income to finance 
the hybrid investments to be realized in the next 3 years, in line 
with our target of doubling the installed power of our company.”
The issuance transaction is expected to be completed on Mon-
day, August 2, following the Capital Markets Board’s approval 
of  the issuance document.

işlemle, Türkiye’de ilk seferde ve tek kalemde yapılmış en 
yüksek tutarlı tahvil ihracını gerçekleştirdik. Aynı zamanda 
CEEMEA (Orta&Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Böl-
gesi’nde bir yenilenebilir enerji şirketinin gerçekleştirdiği en 
büyük işleme imza attık. Bu başarıyı; uluslararası piyasaların 
ülkemize, grubumuza ve Aydem Yenilebilir Enerji şirketimize 
duyduğu güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. 
Ülkemize ve şirketimize hayırlı olmasını diliyoruz”.
Küpeli: “İhraçtan elde edilecek gelir ile şirketimizin bankalara 
olan kredi borcunun tamamı kapatılacak ve yeni yatırımların 
finansmanı sağlanacak”
Pandemi nedeniyle zorlu geçen bir yılın ardından böylesi-
ne büyük bir ihraç gerçekleştirmenin gelecek hedeflerine 
ulaşmada çok önemli bir adım olduğunu belirten Küpeli, 
“131 yatırımcıdan 1,6 milyar dolar tutarında talep topladık. 
İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 750 milyon dolar 
ve vadesi 5,5 yıl olarak belirlendi. Tahviller, 3,5 yıl anapara 
geri ödemesiz, yüzde 7,75 faiz oranıyla ihraç edilecek. Elde 
edeceğimiz gelir ile ülke ekonomisine büyük bir katkı sağla-
mış olacağız. Aynı zamanda Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 
bankalara olan kredi borcunun tamamını kapatacağız; kalan 
gelirimizi de şirketimizin kurulu gücünü 2 kat artırma hedefi 
doğrultusunda, önümüzdeki 3 yıl içerisinde gerçekleştirilecek 
hibrit yatırımların finansmanında kullanacağız” dedi.
İhraç işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun tertip ihraç 
belgesini onaylamasını müteakip 2 Ağustos Pazartesi günü 
tamamlandı.
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“AN ANNUAL ENERGY 
CAPACITY OF 1.020 
GIGAWATT SOLAR AND 
WIND POWER IS AIMED 
FOR BY 2030” 
Established after the 1973 oil crisis to 
maintain the stability of international oil 
supply, the International Energy Agency (IEA) 
now serves as an independent advisor to 
many governments on energy policies. Today, 
the agency is no longer just involved in the 
fossil fuel system, but also provides forecasts 
and recommendations on key players in 
energy transition, such as renewable sources, 
efficiency and technology. Foreseeing the 
gradual change in energy so far, the Agency 
states in its report titled “Net Zero by 2050 A 
Road Map for the Global Energy Sector”, calls 
for the immediate prohibition of investment 
in oil, coal and gas supply projects and 
the immediate prohibition of new project 
development.

“2030 YILINA KADAR 
YILDA 1.020 GİGAWATT 
GÜNEŞ VE RÜZGAR 
ENERJİSİ KAPASİTESİ 
HEDEFLENİYOR” 
1973 petrol krizinin ardından uluslararası 
petrol arzının istikrarını korumak için 
kurulan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 
günümüzde enerji politikaları konusunda 
birçok hükümete bağımsız bir danışman 
olarak hizmet sunuyor. Ajans, bugün 
geldiğimiz noktada artık sadece fosil 
yakıt düzeni ile değil; yenilenebilir 
kaynaklar, verimlilik ve teknoloji gibi enerji 
dönüşümünün kilit oyuncuları ile ilgili 
tahmin ve öneriler de sunuyor. Bugüne 
kadar enerjide kademeli değişimi öngören 
Ajans, “2050’ye Kadar Net Sıfır: Küresel 
Enerji Sektörü için Yol Haritası” başlıklı 
raporunda; petrol, kömür ve gaz tedarik 
projelerine yatırım yapılmaması ve yeni 
proje geliştirmenin derhal yasaklanması 
çağrısında bulunuyor.

Yazı: Esen ERKAN 
GÜNDER Genel Sekreteri / GÜNDER  Secretary General

Enerji Muhabiri / Energy Reporter
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A
ralarında Türkiye’nin de bulunduğu 17 kurucu 
ülke tarafından 1973 petrol krizinin ardın-
dan kurulmuş olan Uluslararası Enerji Ajansı 
IEA’nın bugün 30 üyesi bulunuyor. Özellik-
le 2015 yılından sonra enerji dönüşümüne 

yönelik bildiriler de yayınlayan IEA, “2050’ye Kadar Net 
Sıfır: Küresel Enerji Sektörü için Yol Haritası” raporunda, 
hükümetlerin, enerji şirketlerinin ve bankaların Paris Anlaş-
ması’nın 1,5 ° C’de küresel ısınmayı durdurma hedefini nasıl 
karşılayabileceklerini modelledi. Dönüm noktası niteliğindeki 
bu özel raporda, dünyanın 2050’de net sıfır emisyonlu küresel 
bir enerji sektörü inşa etmek için uygun yola sahip olduğu 
ancak bunun dar bir yol olduğu ve enerjinin küresel olarak 
nasıl üretildiği, taşındığı ve kullanıldığı konusunda benzeri 
görülmemiş dönüşüm gerektirdiği belirtildi. İklim değişikliği 
konusunda çoğu kez ihtiyatlı tutum sergileyen IEA’nın bu 
raporda yeni petrol, kömür ve gaz alanlarında yeni yatırımlar 
geliştirmenin derhal yasaklanması çağrısında bulunması ise 
büyük sürpriz oldu. 
Rapor, evrensel enerji erişimi için istikrarlı, uygun fiyatlı 
kaynakları ve güçlü ekonomik büyümeyi sağlarken 2050 
yılına kadar net sıfır enerji sistemine nasıl geçileceğine dair 
küresel kapsamlı ilk çalışma olma özelliği taşıyor. Hükümet-
ler tarafından bugüne kadar verilen iklim taahhütleri - tam 
olarak gerçekleştirilse bile - küresel enerjiyle ilgili karbon-
dioksit emisyonlarını 2050’ye kadar net sıfıra getirmek için 
gerekenlerin çok altında kalacak. Fosil yakıtlar yerine güneş 
ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynakların hakim olduğu te-
miz, dinamik ve esnek bir enerji ekonomisi ile sonuçlanan 

F
ounded by 17 founding countries (including Turkey) 
after the 1973 oil crisis, the International Energy 
Agency IEA has 30 members today. The IEA, which 
has also published papers on energy transformation 
especially after 2015, provides a model in its report 

“Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector” 
on how governments, energy companies and banks can aim to 
stop global warming at 1.5°C, a target of the Paris Agreement. 
In this special landmark report, it is stated that the world has 
an appropriate but narrow path to build a net-zero emissions 
global energy sector by 2050, but requires unprecedented 
transformation in how energy is produced, transported and 
utilised globally. It came as a surprise that the IEA, which 
has often taken a cautious stance on climate change, called 
in this report to immediately ban the development of new 
investments in new oil, coal and gas fields.

The report is the first global study on how to transition to 
a net zero energy system by 2050 while ensuring stable, 
affordable sources and strong economic growth for universal 
energy access. Climate commitments made by governments 
to date - even if fully realised - will fall far short of what is 
needed to bring global energy-related carbon dioxide emis-
sions to net zero by 2050. The report lays out a cost-effec-
tive and economically efficient plan that aims to results in a 
clean, dynamic and resilient energy economy dominated by 
renewable resources such as solar and wind instead of fossil 
fuels. It also examines key uncertainties such as the role of 
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uygun maliyetli ve ekonomik olarak üretken bir plan ortaya 
konuyor. Ayrıca, biyoenerjinin rolü, karbon yakalama ve net 
sıfıra ulaşmak için tüketici davranışlarında yapılması gereken 
değişiklikler gibi temel belirsizlikler inceleniyor.

IEA Başkanı Birol: “Yolumuz dar ama 
ulaşılabilir”
 “Yol haritamız, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon fırsatını 
sağlamak için bugün ihtiyaç duyulan öncelikli eylemleri 
gösteriyor, dar ama yine de ulaşılabilir.“ diyen IEA Başkanı 
Fatih Birol: “İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve küresel 
ısınmayı 1,5 °C ile sınırlamak için en iyi şansımız olan bu 
kritik ve zorlu hedefin gerektirdiği çabaların ölçeği ve hızı, 
bunu belki de insanlığın karşılaştığı en büyük zorluk haline 
getiriyor. IEA’nın bu daha parlak geleceğe giden yolu, milyon-
larca yeni iş yaratan ve küresel ekonomik büyümeyi yükselten 
temiz enerji yatırımlarında tarihi bir artış öngörüyor. Dünyayı 
bu yola sokmak, hükümetlerin çok daha büyük uluslararası 
işbirliğiyle desteklenen güçlü ve güvenilir politika eylemlerini 
hayata geçirmelerini gerektiriyor.” ifadelerini kullandı.

IEA: “Yeni petrol ve gaz sahalarına gerek yok”
Raporun, arz ve talebin elden geçirilmesini ve benzeri gö-
rülmemiş düzeyde bir uluslararası iş birliğini detaylandıran 
enerjinin dönüşümüne yönelik en iddialı senaryosuna göre, 
2050 yılına kadar kömür tamamen aşamalı olarak durdu-
rulacak ve petrol talebi 2030 yılına kadar günde 72 milyon 
varile düşecek. Rapor, “yeni petrol ve gaz sahalarına gerek 
olmadığını” iddia ettiğinden, büyük petrol şirketlerinin artık 
danışmanlık talebi için IEA’ya başvurmayacağı ve Ajans’nın 
sadece on yıl önce duyurduğu “altın gaz çağı”nın da bir 
şekilde sonunun geldiği düşünülüyor. Rapora göre, petrol 

bioenergy, carbon capture and the changes that need to be 
made in consumer behaviour to reach net zero.

IEA Executive Director, Birol: “The path is narrow but possible”

Fatih Birol, Executive Director of the IEA stated: “Our road-
map shows the priority actions needed today to ensure the 
net zero emission opportunity by 2050; it is narrow but still 
achievable. The scale and speed of efforts required by this 
critical and challenging goal make this perhaps the greatest, 
but best chance, challenge humanity has ever faced. The 
IEA’s path to this brighter future envisions a historic increase 
in clean energy investments that create millions of new jobs 
and boosts global economic growth. Making sure the world 
gets on this path requires governments to take strong and 
credible policy action backed by much greater international 
cooperation.” 

IEA: “There is no need for new oil and gas fields”

According to the report’s most ambitious scenario for energy 
transformation, which details an overhaul of supply and 
demand and an unprecedented level of international coopera-
tion, coal will be phased out entirely by 2050 and oil demand 
will fall to 72 million barrels per day by 2030. Since the report 
claims that “there is no need for new oil and gas fields”, large 
oil companies will no longer turn to the IEA for consultancy, 
and the “golden age of gas” that the Agency announced only 
ten years ago is thought to be coming somehow come to an 
end. According to the report, oil prices will fall sharply from 
35 USD per barrel in 2035 to 24 USD in 2050.

The report states that large international investments will be 
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fiyatları 2035’te varil başına 35 ABD dolarından 2050’de 24 
ABD dolarına keskin bir şekilde düşüş gösterecek.
Rapor, 2030 yılına kadar yılda 1.020 gigawatt güneş ve 
rüzgar enerjisi kapasitesi eklemek için büyük uluslararası 
yatırımlara ihtiyaç duyulacağını belirtirken 2020’de kurulan 
261 gigawatt’lık güneş ve rüzgar kapasitesinin dört katı kadar 
artışı öngörüyor. Buna göre, 2030 yılına kadar yıllık güneş 
PV ilavelerinin 630 gigawatt’a ulaşması ve rüzgar enerjisinin 
ise 390 gigawatt’a ulaşması gerekiyor. Bugün yaklaşık 160 
gigawatt saat olan elektrikli araçlar için kurulu batarya kapa-
sitesinin ise 2030’da 6.600 gigawatt’a yükselmesi gerekecek. 
IEA, sıfır karbon emisyonuna giden yolculuğa rehberlik 
edecek 400’den fazla kilometre taşını ortaya koyarken 2035 
yılına kadar, yeni içten yanmalı motorlu binek otomobil satışı 
olmayacağını ve 2040 yılına kadar küresel elektrik sektörünün 
net sıfır emisyona ulaşmış duruma geleceğini savunuyor. 
Yeni eklenen nükleer enerji kapasitesinin ise 2030’a kadar 
yılda 17 gigawatt’a yükselirken daha sonraki yıllarda 24 
gigawatt’a ulaşacağı belirtiliyor. Bu kapasite, uluslararası 
nükleer enerji savunucusu olan Dünya Nükleer Birliği’nin 
bile tahminlerinin ötesinde.

“Net sıfır inovasyon ile mümkün olacak”
IEA raporuna göre, tüm bu beklentiler, “henüz piyasada 
bulunmayan ve ölçeğe göre çok hızlı bir şekilde ilerleye-
cek” inovasyona bağlı olarak mümkün kılınacak. Raporun 
öngördüğü emisyon azaltımlarının yarısından fazlası ise 
özellikle yeni yapılacak olan bisiklet ve yüksek hızlı tren 
yollarının desteği ile halk arasında ulaşım ihtiyacının karşı-
lanma biçimindeki değişikliklere bağlı olacak. 2030 yılına 
kadar CO2 emisyonlarındaki küresel düşüşlerin çoğu, bugün 
kolayca bulunabilen teknolojilerden kaynaklanıyor. Ancak 
2050’ye gelindiğinde net sıfır yolundaki düşüşlerin çoğu şu 
anda yalnızca tanıtım veya prototip aşamasında olan tek-
nolojilerden gelecek. Bu nedenle, hükümetlerin araştırma 
ve geliştirmenin yanı sıra temiz enerji teknolojilerini geliş-
tirmek ve uygulamak için harcamalarını hızla artırması ve 
yeniden önceliklendirmesi gerekiyor. Ülkeleri enerji ve iklim 
politikasının merkezine yerleştiren rapor, gelişmiş batarya 
sistemleri, yeşil hidrojen elektrolizör tesisleri ve doğrudan 
hava yakalama ve depolama alanlarındaki ilerlemelerin bu 
süreçte etkili olacağını savunuyor.

“IEA, Temiz Enerji Merkezi olarak kendini 
yeniden tanımlıyor”
Dünyanın ulusal ve uluslararası enerji politikalarında benzeri 
görülmemiş bir değişimin eşiğinde olduğunu vurgulayan 
rapor, her bir devletin Paris Anlaşması kapsamında giderek 
daha iddialı emisyon azaltma taahhütleri sunma görevini 

needed to add 1,020 gigawatts of solar and wind capacity 
per year by 2030, while forecasting an increase of four times 
the 261 gigawatts of solar and wind capacity installed in 
2020. According to this, annual solar PV additions should 
reach 630 gigawatts and wind power should reach 390 
gigawatts by 2030. The installed battery capacity for elec-
tric vehicles, which is approximately 160 gigawatt hours 
today, will need to increase to 6,600 gigawatts in 2030. 
While proposing more than 400 milestones to guide the 
journey towards zero carbon emissions, the IEA argues that 
by 2035 there will be no sales of new internal combustion 
engine passenger automobiles and that by 2040, the global 
electricity sector will reach net zero emissions. It is stated 
that the newly added nuclear energy capacity will increase 
to 17 gigawatts per year until 2030, while it will reach 24 
gigawatts in the following years. This capacity is beyond 
the estimates of even the World Nuclear Association, the 
international advocate of nuclear energy.

“Net zero will be possible with innovation”

According to the IEA report, all these prospects will be made 
possible due to innovation that is “not yet in the market and 
will move forward very quickly according to scale.” More than 
half of the emission reductions predicted by the report will 
depend on the changes in the manner of meeting transpor-
tation needs of people, especially with the support of the 
new cycling roadways and high-speed railways. Most of 
the global reductions in CO2 emissions by 2030 are due to 
technologies that are readily available today. But by 2050, 
most of the net-zero reductions will come from technologies 
that are currently only in piloting or prototype stage. There-
fore, governments need to rapidly increase and re-prioritise 
their spending on research and development, as well as 
developing and implementing clean energy technologies. 
Putting countries at the centre of energy and climate policy, 
the report argues that developments in advanced battery 
systems, green hydrogen electrolyser facilities and direct 
air capture and storage will be instrumental in this process.

“IEA redefines itself as a Clean Energy Centre”

Emphasising that the world is on the verge of an unprece-
dented change in national and international energy policies, 
the report underlines that much more is needed than for each 
state to fulfil its mandate to deliver increasingly ambitious 
emission reduction commitments under the Paris Agreement. 
While the founding mission of the IEA, designed for the hy-
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drocarbon age, was to coordinate governments’ responses 

to instability in oil supply, its conclusion that new oil and gas 

fields are oversupplied marks a new era for the collaboration 

of economists who advise world leaders on the transition to 

sustainable energy. While fossil fuels are found in highly 

centralised reserves, the production of renewable energy 

sources such as wind and solar energy can happen anywhere. 

The global use of these resources may evolve depending on 

countries developing and sharing green technology, operating 

power grids across borders and coordinating transnational 

energy markets.

While some countries have already opposed the IEA’s analysis 

and calls for cooperation, each has its own obligations under 

international law to meet the demands of the 2015 Paris 

Agreement. The report merely seeks to provide an appropri-

ate roadmap for all states to comply with these obligations. 

With this new report, it would not be wrong to say that the 

IEA has redefined itself as a clean energy centre to manage 

the process.

yerine getirmesinden çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunun 
altını çiziyor. Hidrokarbon çağı için tasarlanan IEA’nın ku-
ruluş misyonu, hükümetlerin petrol arzındaki istikrarsızlığa 
karşı tepkilerini koordine etmek iken yeni petrol ve gaz 
alanlarının ihtiyaca göre fazla olduğu sonucuna varması, 
dünya liderlerine sürdürülebilir enerjiye geçiş konusunda 
tavsiyelerde bulunan ekonomistlerin işbirliği için de yeni bir 
dönemi işaret ediyor. Fosil yakıtlar oldukça merkezileştirilmiş 
rezervlerde bulunurken, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarının üretimi her yerde olabilir. Bu kaynak-
ların küresel olarak kullanılması, yeşil teknoloji geliştiren ve 
paylaşan, sınırlar arasında elektrik şebekeleri işleten ve ulus 
ötesi enerji piyasalarını koordine eden ülkelere bağlı olarak 
gelişim gösterebilir. 
Bazı ülkeler, IEA’nın analizine ve işbirliği çağrısına şimdiden 
karşı çıksa da her birinin 2015 Paris Anlaşması’nın taleplerini 
karşılamak için uluslararası hukuka göre kendi yükümlülük-
leri bulunuyor. Rapor, sadece tüm devletlerin bu yükümlü-
lüklere uyması için uygun bir yol haritası sunmaya çalışıyor. 
Bu yeni rapor ile birlikte, IEA’nın süreci yönetebilecek bir 
temiz enerji merkezi olarak kendini yeniden tanımladığını 
söylemek yanlış olmayacaktır.
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G
lobal warming, which is caused mostly by carbon 
dioxide emissions according to existing theories, 
has started to become more prominent in the 
international agenda due to the impact on the 
perception of change brought about by the pan-

demic. On the one hand, while developed countries, which are 
able put much larger amounts of money into their markets in 
order to prevent economic stagnation and recession during 
the Covid-19 pandemic, are evaluating new investment op-
portunities; on the other hand, developing and undeveloped 
countries struggling within financial crisis (at least this is how 
it is defined in Western literature) are placed in a position of 
trying to survive by borrowing more? While this imbalance in 
the world continues and the international system evolves into 
a new balance, China has taken its competition and struggle 

M
evcut teorilere göre çoğunlukla karbon-
dioksit salınımının sebep olduğu küresel 
ısınma, pandeminin getirdiği değişim 
algısının da etkisi ile çok daha etkin bir 
şekilde uluslararası gündemde yer almaya 

başladı. Bir taraftan Covid19 sürecindeki ekonomik dura-
ğanlığı ve küçülmeyi önlemek için piyasalarına çok daha 
büyük miktarlarda para sürebilen gelişmiş ülkeler yeni yatırım 
imkânlarını değerlendiriyorken, diğer taraftan finansal kriz 
içinde debelenen gelişen ve gelişmemiş ülkeler (en azından 
Batı literatüründe bu şekilde tabir edilen) ise nasıl daha fazla 
borçlanarak hayatta kalacaklarını hesap eder bir pozisyo-
na düştü. Dünyada devam eden bu dengesizlik ve yeni bir 
dengeye evirilen uluslararası sistemde yükselen (pandeminin 
etkisi ile belki 10 yılda ulaşabileceği hedeflere 1 yılda erişen) 

Yazı: Oğuzhan Akyener
TESPAM Başkanı

President of the Research Centre for Energy 
Strategies and Policies of Turkey (TESPAM)

SIFIR KARBON BEKLENTİLERİNDE 
MAKUL BİR DURUŞ
A REASONABLE STANCE TOWARDS ZERO 
CARBON EXPECTATIONS

KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR

128
Temmuz • Ağustos • Eylül / July • August • September 2021



with the USA to the next level in every field (reaching its 
targets that it may have only reached in perhaps 10 years 
in just 1 year with the effect of the pandemic). 
In this context, there have been significant turning points in 
global balances due to the pandemic. While many economies 
entered deep bottlenecks, developed countries were able to 
put more money into the market. But on the other hand, many 
developing and underdeveloped states also found themselves 
at the crux of a struggle for survival by borrowing more.
While the states that were able to place money into the market 
pursued reasonable investment areas in order to deflate the 
inflating liquidity bubble in their economies, others made 
significant efforts to attract investment for their countries.
And, while the international agenda was being shaped in this 
way, there was a great decline in prices due to the inability to 
manage the periodical recession of almost 20% in global oil 
demand due to the effect of the pandemic. As a result, many 
small-scale oil producers went bankrupt and larger ones sus-

pended most of their new investments, creating a perception 
as if the era of oil was coming to an end much faster.
Of course, while the global effectiveness of giant oil cartels 
decreased along with all oil producing countries, sectors such 
as informatics, technology, electrical vehicles, logistics and 
e-commerce increased their growth momentum with the 
opportunities brought on by this process.
In such an environment, the slogans of “energy transforma-
tion” being voiced on a global scale, began to be heard more 
and more with Biden replacing Trump (the president who does 
not find combating climate change very realistic) in the USA. 
With the support of many states which are not energy-de-
ficient, whose populations are in a trend for reduction, and 
which have (hydrocarbon) energy importers with money in 
their pockets and technology in their hands, and companies 
such as TESLA, have begun to occupy the international public 
agenda about zeroing the (net) CO2 emissions!
Within this whole trend, the International Energy Agency 
(IEA), which has taken its own “zero (net) CO2 emission” 
target from the 2100s to the 2050s, has also published a 

Çin her alanda ABD ile rekabetini ve mücadelesini bir üst 
seviyeye taşıdı. 
Bu bağlamda hiç şüphesiz pandemi ile birlikte küresel den-
gelerde önemli kırılmalar yaşandı. Birçok ekonomi derin bir 
darboğaza girerken, gelişmiş devletler piyasaya para sürebildi. 
Fakat diğer taraftan gelişmekte olan ve az gelişmiş olarak 
tabir edilen birçok devlet de kendisini borçlanarak hayatta 
kalma mücadelesinin tam ortasında buldu. 
Piyasaya para sürebilen devletler ekonomilerinde şişen likidite 
balonunun havasını alma maksatlı makul yatırım alanlarının 
peşine düşerken, diğerleri de ülkelerine yatırım çekebilmek 
için derin uğraşıların içine girdi.
Öte yandan uluslararası gündem bu minvalde şekillenirken, 
pandeminin etkisi ile küresel petrol talebindeki dönemsel 
olarak neredeyse %20’lere varan daralmanın yönetileme-
mesi sebebiyle fiyatlarda büyük gerileme yaşandı. Bunların 
neticesinde de birçok küçük ölçekli petrol üreticisinin iflas 
etmesi ve büyüklerin de yeni yatırımlarının çoğunu askıya 

alması, sanki petrolün devri çok daha hızlı nihayete eriyormuş 
gibi bir algı oluşturdu. 
Tabii petrol üreticisi bütün ülkeler ile birlikte dev petrol 
kartellerinin küresel etkinliği azalırken, bilişim, teknoloji, 
elektrikli araç, lojistik, e-ticaret gibi sektörler de bu sürecin 
getirdiği fırsatlarla büyüme ivmelerini arttırdı.
Tam da böyle bir ortamda, ABD’de (iklim değişikliği ile 
mücadele süreçlerini pek de gerçekçi bulmayan başkan) 
Trump’ın yerine Biden’ın gelmesi ile birlikte küresel ölçekte 
dillendirilen “enerji dönüşümü” sloganları daha fazla du-
yulmaya başlandı.
Enerji açlığı olmayan, nüfusları azalma trendine giren, 
cebinde parası, elinde teknolojisi bulunan (hidrokarbon) 
enerji ithalatçısı konumundaki birçok devletin ve TESLA 
gibi firmaların da desteği ile şimdi de (net) CO2 salınımını 
sıfırlamaya dair bir furya uluslararası kamuoyunu meşgul 
etmeye başladı!
Bu furya dâhilinde, kendince “sıfır (net) CO2 salınımı” hede-
fini 2100’lerden 2050’lere çeken Uluslararası Enerji Ajansı 
(IEA) da bu bağlamda yeni bir rapor yayınladı.

IEA’nın “Net Zero by 2050 A Road Map for the Global Energy Sector” isimli raporu, 
içeriğindeki tutarsızlıklardan ziyade, “böyle bir kurumdan nasıl böyle bir model önerisi 

ortaya çıkabilir?” sorusunu akıllara getirdi.

“Net Zero by 2050 A Road Map for the Global Energy Sector” of IEA report can 
be perceived as a road map for this trend and despite the inconsistencies in its 
content, the question it is raises is: “How can such an institution propose such a 

recommendation with such a model?”.
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new report in this context.
In this report, there is a list comprising of many points that all 
states are expected to comply with. At the top of this list, there is 
a point that emphasises that any oil, gas and coal sources which 
have already been discovered but have not yet been developed 
to start production should not be made active!
An illogical, technical - commercial - economic - political - legally 
impossible and non-implementable, selfish, unjust and unaccept-
able proposal that creates the perception of being ignorant of the 
realities of the world has been submitted to the understanding 
of humanity by an international institution!
The International Energy Agency (IEA), which is perceived as an 
authority in the field of energy, has published the report titled 
“Net Zero by 2050 A Road Map for the Global Energy Sector”. 
This report can be perceived as a road map for this trend and 
despite the inconsistencies in its content, the question it is raises 
is: “How can such an institution propose such a recommendation 
with such a model?”.
But what is really being expressed in this report, in general terms?

Main Aspects of the “IEA Net Zero by 2050” Report
The related report prepared by the IEA identifies some points and 
provides proposal packages, which can be summarised as below:

  The CO2 targets that were set were not met in the ‘normal 
life’ period before the pandemic.

  After the pandemic, it is obvious that emissions will increase 
again with start of the recovery trend of economies.

  Therefore, radical measures should be taken and all States 
should be included in this process.

  In 2030, while the global economy shall grow by 40%, 
energy consumption will decrease by 7%.

  The additional new annual electricity generation capacity 
global targets for 2030 should be 390 GW for WPP and 
630 GW for SPP.

  The annual electric vehicle sale rates should be increased 
from 5% to 60% in 2030.

  New technologies should enter the market, especially those 
that are being developed in the field of batteries, storage 
and hydrogen.

  If individual preferences included efficiency in residential 
heating, use of heat pumps and electric vehicles, a 55% 
CO2 reduction would be possible. 

  In addition, individual vehicle use should also be transformed 
into social preference changes to public transport, walking, 
etc. It may be necessary to even reduce the maximum speed 
of the vehicles within the scope of efficiency.

  40 billion dollars is needed to provide electrical facilities to 
785 million people who do not have access to clean kitchen 
facilities.

Raporunda da, bütün devletlerin uyması gereğinin ifade edil-
diği birçok madde sıraladı. Bu maddelerin başında da, 2021 
yılı hedefleri dâhiline; keşfedilmiş fakat henüz geliştirilerek 
üretime alınmamış hiçbir petrol, gaz ve kömür sahasının 
üretilmemesi gereğini vurguladı!
Mantıksız, teknik – ticari – ekonomik – siyasi – hukuki ola-
rak mümkün ve uygulanabilir olmayan, bencil, dünyanın 
gerçeklerinden bihaber oluş hissi doğuran, adaletsiz ve ka-
bul edilemez bir öneri uluslararası bir kurum tarafından 
insanlığın idrakine arz edildi!
Enerji alanında otorite bir kurum olarak algılanan Ulusla-
rarası Enerji Ajansı (IEA) bu trend dâhilinde bir yol haritası 
gibi algılanabilecek olan “Net Zero by 2050 A Road Map 
for the Global Energy Sector” isimli raporu, içeriğindeki 
tutarsızlıklardan ziyade, “böyle bir kurumdan nasıl böyle 
bir model önerisi ortaya çıkabilir?” sorusunu akıllara getirdi.
Peki, ana hatlarıyla bu raporda neler ifade edilmekteydi?

“IEA Net Zero by 2050” Raporunun Ana Tezleri
IEA tarafından hazırlanan ilgili rapora göre aşağıda madde-
ler halinde özetlenebilecek bazı tespitler ve öneri paketleri 
ortaya koyulmuştur. Bunlar: 

  Pandemi dönemi dışındaki normal hayata devam edilen 
dönemlerde, daha önce ortaya koyulan CO2 hedeflerine 
ulaşılamadı.

  Pandemi akabinde ise ekonomilerin yeniden toparlanma 
trendi ile birlikte salınımın yeniden artacağı aşikârdır.

  Bu sebeple radikal önlemler alınmalı ve bütün devletler 
bu sürece dâhil edilmelidir.

  2030’da küresel ekonomi %40 büyüyecek iken, enerji 
tüketimi %7 azalacaktır. 

  2030’da dünya genelinde yıllık yeni elektrik üretim ka-
pasitesi eklenme hedefleri; RES için 390 GW, GES için 
630 GW olmalıdır.

  2030’da yıllık elektrikli araç satış oranları ise %5’ten, 
%60’lara çıkarılmalıdır.

  Özellikle batarya, depolama ve hidrojen alanında geliş-
tirilmeye çalışılan yeni teknolojiler piyasalara inmelidir.

  Bireysel tüketimlerde konut ısıtmasında verimlilik, ısı 
pompası kullanımı ve elektrikli araç tercihleri ile %55’lik 
bir CO2 düşüşü yaşanabilecektir. 

  Ayrıca bireysel araç kullanımının toplu taşıma, yürüyüş 
vb. sosyal tercih değişimlerine de döndürülmesi gerekli-
dir. Verimlilik dâhilinde araçların maksimum hızlarının 
dahi düşürülmesi gerekebilecektir.

  785 milyon temiz mutfak imkânı olmayan insana elekt-
rikli imkân sağlamak için 40 milyar $ gereklidir.

  Temiz enerji istihdam trendi ile sosyal tercihler de de-
ğiştirilebilecektir.
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  Social preferences can also be changed with the clean 
energy employment trend.

  But most importantly, all exploration activities in the oil, 
natural gas and coal sectors should be terminated by 
2021 and the development of all discovered sites which 
are not yet placed into production should be stopped!

There is no question that some aspects in these recommen-
dation packages prepared, such as the inclusion of all states 
in the (unjust and not implementable) process, the targeted 
new capacity rates, uncertain technological developments or 
social transformation initiatives, can be seriously criticised.
Furthermore, the point of “all exploration activities in the oil, 
natural gas and coal sectors should be terminated by 2021 
and the development of all discovered sites which are not 
yet placed into production should be stopped” is so much out 
of the bounds of logic that it is surprising how this proposal 
was even included in the report.
How could such a model, which is the basis of an illogical, 
non-implementable and inconsistent recommendation be 
promoted so heartily? 
Which oil producing state would concede to this proposal?
So, what really is the objective here? 

What is aimed for with the “IEA Net Zero by 2050” 
Report? 
Approximately 65% of world petrol production (as well as 
gas production) is:

  what we describe as our civilised geography, 
  described (by the West) as undeveloped,
  in a constant struggle to make breakthroughs,

  Hepsinden önemlisi, 2021 yılı itibarı ile petrol, doğalgaz 
ve kömür alanındaki bütün arama faaliyetleri sonlan-
dırılmalı ve keşfedilmiş fakat üretime alınmamış bütün 
sahaların da geliştirilmesinden vazgeçilmelidir!

Hiç şüphesiz hazırlanan bu öneri paketlerinde; (adil ve uy-
gulanabilir olmayan) sürece bütün devletlerin dâhil edilme-
sinden, hedeflenen yeni kapasite oranlarına, belirsiz olan 
teknolojik atılımlardan toplumsal dönüşüm girişimlerine 
kadar birçok husus ciddi anlamda eleştirilebilecektir. 
Fakat hepsinden öte “2021 yılı itibarı ile petrol, doğalgaz ve 
kömür alanındaki bütün arama faaliyetleri sonlandırılmalı 
ve keşfedilmiş fakat üretime alınmamış bütün sahaların da 
geliştirilmesinden vazgeçilmeli” maddesi o kadar mantık 
sınırlarının dışındadır ki, bu öneriye ilgili raporda nasıl yer 
verilebildiği şaşkınlık uyandırmaktadır.
Bu kadar mantıksız, uygulanamaz ve tutarsız bir önerinin 
merkeze konulduğu bir model nasıl olur da ballandıra bal-
landıra lanse edilebilmiştir?
Hangi petrol üreticisi devlet bu öneriyi kabul edebilecektir? 
Burada hedeflenen gerçek anlamda nedir?

“IEA Net Zero by 2050” Raporu ile Ne 
Hedeflenmektedir? 
Dünya petrol üretiminin (aynı zamanda gaz üretiminin) 
neredeyse %65’i:

  Bizim medeniyet coğrafyamız olarak da tarif  ettiğimiz; 
  (Batı tarafından) gelişmemiş olarak nitelendirilen, 
  Büyük atılımlar yapabilmek için çırpınıp duran, 
  Bununla birlikte elinde sadece fakir fakat genç ve artan 

bir nüfusa sahip olan, 
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  however only to have a poor but young and growing pop-
ulation, 

  with its ineffectiveness becoming more evident each day 
due to its demographic characteristics, 

  a large portion of their communities comprise of Islamic states!
More than half of the world’s proven oil, gas and uranium reserves 
are located in this geography.
Many of these reserves have not yet been put into production, 
especially due to financial reasons.
In addition, this geography contains virgin regions that are have 
large reserve potential.  
Therefore, societies of Islamic states are in a process of develop-

ment and progress. 
Unlike the Western world, 
these states do not have op-
portunities such as advanced 
technology, established sys-
tems, financial strength, etc.
The only two resources they 
have for this process are their 
growing young populations 
and underground resources. 
In order to utilise these under-
ground resources, they have 
made significant progress in 
terms of related technolog-
ical, financial and human 
resources.
These inconsistent CO2 tar-
gets, which are now being 
made a priority, are a major 
obstacle to the peace, growth, 
empowerment and prosperi-
ty of the poor communities 

involved! 
For reasons such as these, the recommendations put forward are 
neither feasible, nor fair.
So; publishing such a report is either deliberately creating a per-
ception that will temporarily change the share values   of some 
companies, or it is an alarm bell of a global, large-scale unjust 
pressure process planned behind closed doors!
Of course, then, it would seem that the new alliance taking the 
form of “OPEC+” will stand as a more effective, strong and deter-
mined against the structures behind institutions such as the IEA.

A Vision for an Implementable, Fair and Compassionate 
Means of Combatting Climate Change
Most certainly, global warming (and climate change as its re-
sult) experienced due to carbon dioxide emissions caused by the 

  Demografik nitelikleri sayesinde etkinliği her geçen gün 
daha da belirginleşen, 

  Toplumlarının büyük bir bölümü de Müslüman olan 
devletler tarafından yapılmaktadır!

Dünya kanıtlanmış petrol, gaz ve uranyum rezervlerinin 
yarıdan fazlası yine bu coğrafyada yer almaktadır.
Bu rezervlerin birçoğu özellikle finansal nedenler yüzünden 
henüz üretime alınamamıştır.
Bunların da ötesinde bu coğrafya; çok daha büyük rezerv 
potansiyellerine gebe konumda olan bakir bölgeler ihtiva 
etmektedir.  
Dolayısıyla Müslüman 
toplumların devletleri 
bir gelişme ve atılım sü-
recindedir.
Bu devletlerin, Batı dün-
yası gibi ellerinde; geliş-
miş teknoloji, oturmuş 
sistemler, finansal güç 
vb. imkânlar yoktur.
Bu süreçte sahip olduk-
ları yegâne iki kaynak: 
büyüyen genç nüfusları 
ve yer altı kaynaklarıdır.
Yer altı kaynaklarını kul-
lanabilmek için ise ilgili 
teknolojiler, finans ve in-
san kaynakları anlamın-
da önemli ölçüde gelişme 
sağlamışlardır. 
Şimdi haksız bir şekilde 
öne çekilmeye çalışılan 
bu tutarsız CO2 hedef-
leri ilgili fakir toplumla-
rının huzuru, büyümesi, güçlenmesi ve refah elde etmesi 
için büyük bir engeldir!
Bu sebeple ortaya koyulan bu minvaldeki önerileri uygula-
nabilir olmadığı gibi adil de değildir.
O halde, bu durum biline biline böyle bir raporun yayın-
lanması ya bazı şirketlerin hisse değerleri ile geçici bir süre 
oynayacak algı oluşturmak ya da kapalı kapılar ardında 
planlanan küresel ölçekli büyük bir adil olmayan baskı sü-
recinin habercisidir!    
Tabii bu sefer IEA gibi kurumların arkasında olan yapıların 
da karşısında “OPEC+” şekline bürünen yeni ittifak çok 
daha etkin, güçlü ve iradeli duracak gibi görülmektedir.

Adil, Merhametli ve Uygulanabilir Bir İklim 
Değişikliği ile Mücadele Vizyonu

“Sonuç olarak yapılması gereken; iklim 
değişikliği ile müca- dele ve bu bağlamda 

enerji dönüşümü hedeflerini makul ölçülere 
indirgeyerek; ortaya daha kabul edilebilir, 

dünya üzerindeki bütün farklı sınıfa ait 
olan bireyler tarafından anlaşılabilecek ve 
sahiplenebilecek, adil ve merhametli bir 

modelin koyulmasıdır.”

“To state what needs to be done as conclusion, it 
may suffice to say that there is a need to put forth 

a just and compassionate model that reduces 
targets of combating climate change and energy 
transformation to reasonable levels, which may 
be more acceptable and understood, whereby 

ownership of individuals of all different classes 
around the world is ensured.”
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consumption of hydrocarbon fuels stands before us as an issue 
that needs to be considered and precautions should be taken.
However, perhaps the main issue to take into consideration in 
this context is:

  Who was the actual cause of CO2 emissions in the last 
decade?

  Which countries are current leading in per capita CO2 emis-
sions?

  What are reasonable, consistent and just strategies that can 
be implemented to reduce CO2 emissions?

  To implement these strategies, it will be a matter of who will 
have to forgo something for someone else’s gain and what 
that gain will be!

It makes no sense to waste all our energy and resources on 
energy transformation that is impossible to implement within 
the scope of combating climate change; because it is impossible 
for this process to be carried out in a just manner. In addition, all 
countries do not have the financial resources, widespread tech-
nology, social structure or technical infrastructure to realise the 
energy transformation in line with the targets. Taking the required 
steps will result in additional costs for all countries (especially 
those defined as underdeveloped and developing), as each step 
towards the relevant targets will require more budget, not being 
able to meet growth targets, failure, energy deprivation and unrest.
If the conflicts, ambitions, tensions and competition process 
between states are also considered in this equation, the energy 

Muhakkak özellikle hidrokarbon yakıtların tüketilmesinin 
sebep olduğu karbondioksit salınımı sebebiyle yaşanan 
küresel ısınma (ve buna da bağlı olarak iklim değişikliği) 
üzerine düşünülmesi ve önlem alınması gereken bir konu 
olarak karşımızda durmaktadır. 
Fakat belki de bu bağlamda asıl dikkate alınması gereken;

  CO2 salınımına gerçek anlamda son 100 yıldır kimlerin 
sebep olduğu,

  Halen kişi başı CO2 salınımında hangi ülkelerin önde 
gittiği,

  CO2 salınımını azaltabilmek için izlenebilecek makul, 
tutarlı ve adil stratejilerin neler olduğu,

  Bu stratejiler için; kimlerin nelerden feragat etmesi 
karşılığında, kimlerin ne kazanacağıdır!

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında bütün enerjimizin 
ve kaynaklarımızın uygulanması mümkün olmayan bir enerji 
dönüşümü ihtirası ile heba edilmesi hiç de mantıklı değildir. 
Çünkü bu sürecin adil bir şekilde yürütülebilmesi imkân-
sızdır. Ayrıca bütün ülkelerin enerji dönüşümünü ortaya 
koyulan hedefler doğrultusunda gerçekleştirebileceği; finans, 
yaygın teknoloji, sosyal yapı ve teknik altyapı mevcut değildir. 
İlgili hedefler doğrultusundaki her adım daha fazla bütçe 
gerektireceğinden, bu bütün ülkeler (özellikle gelişmemiş ve 
gelişmekte olarak tanımlananlar) için ek maliyet, büyüme 
hedeflerinin tutturulamaması, başarısızlık, enerji açlığının 
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transformation targets may even be perceived as a se-
curity problem for many countries.
It can be estimated that even the institutions and related 
states that set these transformation targets will not be 
able to advance even a-thousandth of their budgets, let 
alone the entire amount required of the global cumulative 
budgets (within the financing of the energy transformation 
targets and covering the damage to be incurred in this 
context) that will reach 100 trillion USD.   
Many countries that produce oil and whose entire annual 
budgets are dependent on oil exports will not be able to 
lock up their underground resources and show a justifica-
tion that “this way, after 30 years, the global temperature 
will perhaps become 0.5oC less”. On the other hand, what 
happened in Texas a few months ago proved that energy 
supply security cannot be shaped only by WPP and SPP.
From a demographic point of view, poor and middle-class 
societies will constitute a significant part of the population 
growth on a global scale. Further, population ratios of so-
cieties with high income levels will show a decline trend in 
the near future. This situation reveals that, in fact, poorer 
societies will determine the energy trends of the future.
If those putting forward inconsistent plans are unwilling 
to study scenarios of new artificial pandemics and brutally 
break down poor societies, then they should reframe their 
respective long-term policies.  In this case, too, they should 
not ignore the fact that poor societies will also develop 
gradually and do not have such a large budget to meet 
their energy needs (which increase with momentum with 
a breakthrough).
To state what needs to be done as conclusion, it may 
suffice to say that there is a need to put forth a just and 
compassionate model that reduces targets of combating 
climate change and energy transformation to reasonable 
levels, which may be more acceptable and understood, 
whereby ownership of individuals of all different classes 
around the world is ensured.
In this context:

  To state it in a simpler logic, instead of wandering 
the dead-end streets of energy transformation with 
trillion dollars budgets;

  To focus on reforestation policies,
  To engage in tree planting campaigns in a variety 

of scales,
  Continuing the energy transformation and electrical 

vehicle processes in a calmer, less invasive, non-ag-
gressive, fair and reasonable manner would be a more 
feasible and acceptable road map for all!

giderilememesi ve huzursuzluk olarak geri dönecektir. 
Bu duruma devletler arasındaki ihtilaflar, hırslar, gerilimler 
ve rekabet süreci de eklenirse, enerji dönüşümü hedefleri bir-
çok ülke için güvenlik sorunu olarak dahi algılanabilecektir.
Bu dönüşüm hedeflerini ortaya koyan kurum ve ilgili dev-
letlerin dahi belki küresel ölçekte kümülatif  olarak (enerji 
dönüşüm hedeflerinin finanse edilmesi ve bu bağlamda 
oluşacak zararın karşılanması dahilindeki) 100 trilyon $’ı 
bulacak bütçelerin bırakın tamamını binde birini dahi 
karşılıksız olarak harcayamayacakları tahmin edilebilecektir.   
Petrol üreten ve bütün yıllık bütçeleri petrol ihracatına bağlı 
olan onlarca ülkeye, sahip oldukları yer altı kaynaklarına 
kilit vurup, karşılığında “bu sayede 30 yıl sonra küresel 
sıcaklık belki 0,5 oC daha az artacak” şeklinde bir gerekçe 
gösterilemeyecektir. Öte taraftan birkaç ay önce Texas’ta 
yaşananlar, enerji arz güvenliğinin sadece RES ve GES 
merkezli şekillendirilemeyeceğini de kanıtlamıştır. 
Demografik açıdan bakıldığında da, küresel ölçekte nüfus 
artışının önemli bir bölümünü fakir ve orta sınıf  olarak 
kabul edilen toplumlar oluşturacaktır. Hatta gelir düzeyi 
yüksek olan toplumların nüfus oranları yakın gelecekte 
düşüş eğilimine girecektir. Bu durum da geleceğin enerji 
trendlerini fakir toplumların belirleyeceği gerçeğini ortaya 
koymaktadır. 
İlgili tutarsız planları ortaya atanlar şayet yeni suni pande-
miler ile vahşice fakir toplumların kırılması senaryolarını 
çalışmak istemiyorlarsa, o halde ilgili uzun vadeli politi-
kalarını yeniden kurgulamalıdırlar. Bu durumda da, fakir 
toplumların da yavaş yavaş kalkınacağı ve (bir patlama 
şeklinde ivmeyle artan) enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
için o kadar da büyük bütçelerinin olmadığı gerçeğini göz 
ardı etmemelidirler.  
Sonuç olarak yapılması gereken; iklim değişikliği ile müca-
dele ve bu bağlamda enerji dönüşümü hedeflerini makul 
ölçülere indirgeyerek; ortaya daha kabul edilebilir, dünya 
üzerindeki bütün farklı sınıfa ait olan bireyler tarafından 
anlaşılabilecek ve sahiplenebilecek, adil ve merhametli bir 
modelin koyulmasıdır.
Bu bağlamda da;

  Belki daha basit bir mantıkla, trilyonlarca dolar bütçe-
lerle enerji dönüşümünün çıkmaza itilen sokaklarında 
dolaşmak yerine,

  Ormanlaştırma politikaları üzerine eğilmek,
  Her ölçekte ağaç dikme kampanyalarına girişmek,
  Enerji dönüşümü ve elektrikli araç süreçlerine de daha 

sakin, incitmeden, kasmadan, abartmadan, adil ve 
makul bir ölçüde devam etmek daha uygulanabilir 
ve bütün insanlarca kabul edilebilir bir yol planı ola-
bilecektir!
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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



1. What do the concepts of “Zero Energy Building” and 
“Passive House” mean? Can you tell us your views on their 
practice in Turkey? 
A Zero Energy Building is a building that requires only a very 
low amount of energy for heating, cooling, lighting and other 
consumption. Further, these needs of the building are fully 
supplied from renewable energy sources.
Zero Energy Buildings combine the concepts of energy effi-
ciency and renewable energy generation with the aim to meet 
very low energy needs and to produce the energy they need 
by producing them on-site (or remotely) through renewable 
energy sources for a certain period of time. Having access to 

1. “Sıfır Enerji Bina”  ve “Pasif  ev”  kavramları 
nelerdir? Türkiye’de uygulanabilirliğine yönelik 
görüşlerinizi paylaşır mısınız?
Sıfır Enerji Bina, ısıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer tü-
ketimleri için çok düşük miktarda enerji ihtiyacı olan ve bu 
ihtiyacını da tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından 
temin eden binadır.
Sıfır Enerji Binalar; çok düşük enerji ihtiyacına sahip ola-
bilmek ve ihtiyaç duydukları enerji miktarını belirli bir süre 
boyunca yenilenebilir kaynaklar yoluyla yerinde (veya uzakta) 
üreterek elde edebilmek için, enerji verimliliği ve yenilenebi-
lir enerji üretimi kavramlarını bir araya getirir. Sıfır Enerji 

ZeroBuild Türkiye’21 Genel Sekreteri Yasemin Somuncu
ZeroBuild Türkiye’21 General Secretary Yasemin Somuncu

“Avrupa Birliği’nde zorunlu hale getirilen 
Sıfır Enerji Binalar’a dönüşümü ele 
almak amacıyla düzenlenen ZeroBuild 
Türkiye’21 22-26 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. ZeroBuild Türkiye’21 
Genel Sekreteri Yasemin Somuncu ile 
etkinlik detaylarını görüştük.

ZeroBuild Turkey’21, organized to address 
the transformation to Zero Energy Buildings, 
which has become mandatory in the 
European Union, will be held between 22-26 
September. We discussed the details of the 
event with Yasemin Somuncu, Secretary 
General of ZeroBuild Turkey’21.

PASİF EV STANDARDI OLMAZSA OLMAZ 
BİR ÖN KOŞUL ARTIK
THE PASSIVE HOUSE STANDARD IS NOW AN 
INDISPENSABLE PRE-CONDITION
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Zero Energy Buildings is a goal that is gaining global momen-
tum. In recent years, there has been an increasing interest 
in developing Zero Energy Buildings (especially commercial 
buildings) due to the cost and competitive advantage they 
provide, as well as legal enforcements. Further, the concept of 
Zero Energy Buildings has started to take place in the short- 
and medium-term goals of many local governments. The 
harsh effects of climate change will undoubtedly accelerate 
the work of lawmakers and local administrators.
A Zero Energy Building is defined as a building with high 
energy efficiency and one which meets the energy it needs 
from on-site and/or off-site renewable energy sources. The 
concept of Net Zero Carbon Buildings is beyond this con-
cept and are defined by the World Green Building Council 

(WorldGBC) as buildings of which 
the amount of carbon dioxide emis-
sions released on an annual basis 
is zero or negative.
The quickest way to obtaining a 
Zero Energy Building is to construct 
buildings with Passive House stan-
dards. Passive House standards are 
a universal prototype and can be 
applied in any climate zone. There 
are certain elements that make 
a building a Passive House (PH). 
These are, briefly: 
1) Building Envelopes and Airtight-
ness
The thermal transmittance coeffi-
cient (U-value) is the resistance of 
a structural element to heat trans-

fer and it shows the amount of heat 
passing through 1m2 per unit time of the elements consisting 
of different layers. The smaller this coefficient, the less the 
heat loss of the building. In a PH building, the U-value of the 
total building envelope should not exceed 0.15 W/(m²K).
Ensuring that the building envelope is airtight reduces the 
risk of structural damage. Airtight buildings can be achieved 
with careful planning and smart solutions such as full interior 
plastering, cladding, reinforced wallpaper or timbre composite 
plates. Quality workmanship and the correct installation of 
all airtight building components, such as windows and doors, 
are also important.
For each PH building, an airtightness test (air pressure test) 
is performed after the construction reaches a certain phase. 
Several tests are performed by measuring the total air leakage 
in the building, first under positive pressure and then under 
negative pressure. By conducting these tests, any detection 

Binalar’a ulaşmak tüm dünyada ivme kazanan bir hedeftir. 
Son yıllarda özellikle ticari binalar, gerek sağladıkları maliyet 
ve rekabet avantajı ve gerekse de kanuni zorlamalar sebebiyle 
Sıfır Enerji Binalar geliştirmek konusunda artan bir ilgiye 
sahiptir. Bununla birlikte Sıfır Enerji Bina kavramı birçok 
yerel yönetimin kısa ve orta vade hedeflerinde yer almaya 
başlamıştır. İklim değişikliğinin sert etkileri kanun yapıcıların 
ve yerel yöneticilerin çalışmalarını şüphesiz hızlandıracaktır. 
Sıfır Enerji Bina, enerji verimliliği yüksek ve ihtiyaç duy-
duğu enerjiyi tesis içi ve/veya tesis dışı yenilenebilir enerji 
kaynaklarından karşılayan bir bina olarak tanımlanır. Bu 
kavramın bir ötesi olan Net Sıfır Karbon Bina da, Dünya 
Yeşil Bina Konseyi (WorldGBC) tarafından yıllık bazda sa-
lınan karbondioksit emisyonları miktarının sıfır veya negatif  
olduğu bina olarak tanımlar.
Sıfır Enerji Binaya ulaşmanın 
en kısa yolu Pasif  Ev standart-
ları ile inşa edilen binadır. Pasif  
Ev standartları evrensel proto-
tiptir ve her iklim bölgesinde 
uygulanabilir. Bir binayı Pasif  
Ev (PE) yapmanın bazı unsur-
ları vardır. Bunlar kısaca:

1) Bina Kabuğu ve Hava 
Sızdırmazlık
Isıl geçirgenlik katsayısı (U-de-
ğeri), yapı elemanının ısı ge-
çişine karşı göstermiş olduğu 
dirençtir ve farklı katmanlar-
dan oluşan yapı elemanlarının 
1 m2’sinden birim zamanda ge-
çen ısı miktarını gösterir. Bu katsayı ne kadar küçük olur-
sa, yapının ısı kaybı da o kadar az olmaktadır. PE binada 
toplam bina kabuğunun U değeri 0,15 W/(m²K) değerini 
geçmemelidir.
Bina kabuğunun hava sızdırmaz olmasını sağlamak yapısal 
hasar riskini azaltır. Hava sızdırmaz binalar, dikkatli plan-
lama ve tam iç sıva, kaplama, güçlendirilmiş duvar kağıdı 
veya ahşap kompozit levhalar gibi akıllı çözümler ile elde 
edilebilir. Kaliteli işçilik ve pencereler ve kapılar gibi tüm 
hava sızdırmaz yapı komponentlerinin doğru montajı da 
önemlidir.
Her bir PE binası için, inşaat belli bir safhaya geldikten sonra 
hava sızdırmazlık testi (hava basıncı testi) gerçekleştirilir. 
Test, binadaki toplam hava kaçağının önce pozitif  basınç 
altında ve ardından negatif  basınç altında belli seferlerde 
ölçülmesi ile gerçekleştirilir. Böylelikle, tespit edilen herhangi 
bir sızıntının kolayca kapatılabilmesi, en doğru şekilde ve 
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of leakage can be easily identified and timely sealed in the 
best way. These practices are very valuable to carry out, as 
airtight buildings also provide many comfort parameters such 
as better acoustics, less energy requirement and structural 
protection.

2) Windows and Thermal Bridges
The U-value of windows, where the most thermal losses are 
experienced in buildings, should be as low as possible and 
should not exceed 0.80 W/(m²K). Although there may be 
varying numbers of glass panes and frame sizes, in order to 
achieve a low U-value according to the financial resources 
of the users, the number of glass panes most frequently 
associated with these buildings is 3. This number may vary 
in different climatic regions, as climates with a high cooling 
load and climates with a high heating load are different.
Windows should be carefully placed in the insulation layer 
of the wall to minimise the effects of thermal bridges. This 
generally involves expanding the insulation to overlap the 
joints in the window frame joinery.

3) Heat Recovery Ventilation Systems
While the ventilation system in PH buildings provides clean, 
pollen and dust-free air, it also eliminates excessive humidity 
and odours. Ventilation systems with heat recovery are in-
dispensable in cold climates. Inside the heat exchanger, the 
heat from the warm, stale air (exhaust air) is transferred to 

en erken zamanda yapılır. Hava sızdırmayan binalar, daha 
iyi akustik, daha az enerji gereksinimi, yapısal koruma gibi 
birçok konfor parametrelerini de sağladıklarından, bu ça-
lışmayı yapmak çok kıymetlidir.

2) Pencereler ve Isı Köprüleri
Binalarda en çok ısıl kayıpların yaşandığı pencerelerin U 
değeri olabildiğince düşük olmalı ve 0,80 W/(m²K) değerini 
geçmemelidir. Kullanıcıların maddi gücüne göre düşük U 
değerini yakalamak için farklı cam sayıları ve kasa boyutları 
olabilmekle birlikte bu binalar ile en çok özdeşleştirilen cam 
sayısı 3’tür. Farklı iklim bölgelerinde bu sayı değişebilir, zira 
soğutma yükünün fazla olduğu iklimler ile ısıtma yükünün 
fazla olduğu iklimler farklıdır.
Pencereler, ısı köprüsü etkilerini en aza indirmek için duvarın 
yalıtım katmanına ustaca yerleştirilmelidir. Bu genellikle, 
pencere doğramasındaki bağlantılarla üst üste binecek şekilde 
yalıtımın genişletilmesini içerir.

3) Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemleri
PE binalarda havalandırma sistemi temiz, polen ve toz içer-
meyen bir hava sağlarken, aşırı nem ve kokuları da ortadan 
kaldırır. Soğuk iklimlerde ısı geri kazanımlı havalandırma 
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the cold air coming from outside, thus reducing heat losses 
considerably. In extreme summer heat, this system works 
in reverse by pre-cooling the fresh air fed into the building. 
Depending on the efficiency of the heat exchanger, more than 
90 percent of the heat can be transferred, allowing supply 
air to enter at almost room temperature.
Ventilation systems of high quality ensure that the supply 
and exhaust air ducts in the heat exchanger are sealed, so 
that fresh and used air never mix. By preventing heat loss, 
these systems save more energy than they use to operate.
In situations where heat recovery is not required in hot and 
temperate climates, ventilation systems are equipped with 
a summer bypass that disables heat recovery to deliver cold, 
outdoor air directly to the indoor space. With automatic by-
pass control, the heat recovery potential can be maximised 
year-round and in different climates.
A heat or energy recovery ventilation system provides fresh 
air to the building, preventing excessive heat and moisture 
from entering. The incoming air can be further cooled or de-
humidified if needed.
Reducing our overall energy consumption will enable the 
use of existing resources in a sustainable and cost-effective 
way, while limiting the impact of energy cost increases and 
protecting social, economic and environmental well-being. 
In 2021, where the impact of climate change was highly 
felt, the Passive House standard is now an indispensable 
pre-condition.

2. Is the programme of the second Zero Energy Building 
Virtual Forum titled “ZeroBuild Türkiye’21” finalised? Can 
you share with us a general outline of the programme?
Using energy efficiently, correctly and consciously, and choos-
ing practices that will also make savings is very important both 
for today and for the heritage we will leave to future genera-
tions. This year, the slogan of the ZeroBuild Türkiye’21 is “Act 
Now!”. In the scope of ZeroBuild Türkiye’21, 30 sessions will 
take place, each by referencing the “Sustainable Development 
Goals” identified for 2030 by the United Nations and with 
the participation of 110 thought leaders from 35 countries. 
Within the scope of the Forum, the subject of Zero Energy 
Buildings, which is of great importance in energy efficien-
cy, will be discussed from all angles, including all main and 
sub-sectors and the best practices will be discussed, while 
opinion leaders on the subject will share their knowledge in 
order to include the practices in the flow of daily life in all 
dimensions.
The International Zero Energy Buildings Forum ZeroBuild Tur-
key’21 aims to bring together all relevant disciplines such as 
building materials, renewable energy, insulation, ventilation, 

sistemleri vazgeçilmezdir. Isı değiştiricinin içinde, ılık, bayat 
havadaki (egzoz havasındaki) ısı, dışarıdan gelen soğuk ha-
vaya aktarılır ve böylece ısı kayıpları önemli ölçüde azaltılır. 
Aşırı yaz sıcağında, bu sistem binaya beslenen taze havayı 
önceden soğutarak bir dereceye kadar ters yönde çalışabilir. 
Isı değiştiricinin  verimliliğine bağlı olarak, ısının yüzde 
90’ından fazlası transfer edilebilir ve bu da besleme havasının 
neredeyse oda sıcaklığında girmesine izin verir.
Yüksek kaliteli havalandırma sistemleri, ısı değiştiricideki 
besleme ve egzoz havası kanallarının sızdırmaz olmasını 
sağlar, böylece taze ve kullanılmış hava asla karışmaz. Bu 
sistemler ısı kayıplarını önleyerek, çalıştırmak için kullan-
dıklarından çok daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
Sıcak ve ılıman iklimlerde ısı geri kazanımına gerek olmayan 
durumlar için havalandırma sistemleri, soğuk, dış havayı iç 
mekana doğrudan iletmek için ısı geri kazanımını devre dışı 
bırakan bir yaz baypası ile donatılmıştır. Otomatik baypas 
kontrolü ile ısı geri kazanım potansiyeli yıl boyunca ve farklı 
iklimlerde maksimize edilebilir. 
Isı veya enerji geri kazanımlı bir havalandırma sistemi, bina 
içinde temiz hava sağlayarak aşırı ısı ve nemin içeri girmesini 
engeller. Gelen hava ihtiyaç halinde daha da soğutulabilir 
veya nemi alınabilir.
Genel enerji tüketimimizi azaltmak, enerji fiyat artışlarının 
etkisini sınırlayıp, sosyal, ekonomik ve çevresel refahı ko-
rurken, mevcut kaynakları sürdürülebilir ve uygun maliyetli 
bir şekilde kullanmamızı sağlayacak. İklim değişikliğinin 
zararlarını çok fazla hissettiğimiz 2021 yılında, Pasif  Ev 
standardı olmazsa olmaz bir ön koşul artık. 

2. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Sıfır Enerji Bina-
lar Sanal Forumu ZeroBuild Türkiye’21’in programı 
netleşti mi? Genel hatlarıyla özetler misiniz? 
Enerjiyi verimli, doğru ve bilinçli kullanmak, ilavesinde de 
tasarruf  sağlayacak uygulamaları tercih etmek, hem bugün 
için, hem de gelecek nesillere bırakacağımız miras için çok 
önemli. Bu yıl ‘Hemen Şimdi Harekete Geç!’ sloganı ile 
gerçekleştireceğimiz ZeroBuild Türkiye’21’de Sıfır Ener-
ji Binalar, 35 ülkeden 110 fikir önderi tarafından ve her 
biri Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılı için belirlenen 
“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na referans verilecek 
30 oturumda hayata geçirilecek.
Forum kapsamında enerji verimliliğinde büyük önem taşıyan 
Sıfır Enerji Binalar konusu tüm ana ve yan sektörleri de 
kapsayacak şekilde her açıdan ele alınacak, gerçekleştirilmiş 
iyi örnekleri masaya yatırılırken, uygulamaların her boyutta 
günlük hayatın olağan akışına dahil edilmesi için konuya 
dair fikir önderleri bilgilerini paylaşacak. 
Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Forumu ZeroBuild Türki-

 RÖPORTAJ 
 INTERVIEW 

139
Temmuz • Ağustos • Eylül / July • August • September 2021



heating, cooling, home automation, lighting, home appliances, 
finance, architecture and consultancy services, suppliers and 
decision makers on a common platform.
ZeroBuild Turkey’21, which will bring together many differ-
ent target groups such as representatives of the public and 
private sector, academics, journalists, construction material 
manufacturers, non-governmental organisations, university 
students, architects, engineers, residents and environment 
volunteers in order to support the transformation to 100% 
Zero Energy Buildings. It will be a 5-day event held between 
22-26 September 2021 digitally with simultaneous inter-
pretation services.
During ZeroBuild Turkey’21, the opening session with the 
title “The Role of Zero Energy Buildings in Sustainable De-
velopment” will take place on September 22. The second day 
of the event will continue with the sharing of information by 
experts on energy efficiency financing, building and material 
certification systems, photovoltaics integrated into buildings, 
measurement and verification. The 3rd day of the event 
is identified as SEPEV Day and will be held on September 
24 in partnership with the Zero Energy and Passive House 
Association (SEPEV).
On the 4th day of the forum, the 3rd heading of the “Sus-
tainable Development Goals”, “Healthy and Quality Life”, the 
4th heading “Qualified Education”, the 7th heading “Acces-
sible and Clean Energy” and the 11th heading “Sustainable 
Cities and Communities” will be undertaken. Under title of 
ZeroBuild Academy, Şennur Çetin, the Head of Social Part-
ners and Projects Department of the General Directorate of 
Vocational and Technical Education of the Ministry of National 
Education will make the opening speech of the day, which 
will be held jointly with the Ministry of National Education 
and will continue with the participation of valuable experts 
such as experts from academia and vocational and technical 
secondary education teachers who will provide information 
on current knowledge and information about Zero Energy 
Buildings and the quick transformation of campuses. 

3. What is your assessment Zero Energy Buildings in the 
world and in Turkey? 
As of 1 January 2021, the transformation to ‘Zero Energy 
Buildings’ became mandatory in the European Union. With 
the Green Deal, Zero Energy Buildings and also Zero Carbon 
Buildings have been put forward as targets to be achieved 
globally and governments and international organisations 
are rapidly planning their work in this direction. Thus, we have 
many examples before us. There are road maps which the 
national level and the local administrations can follow. It is 
now very important to put these into practice and implement 

ye’21, yapı malzemeleri, yenilenebilir enerji, yalıtım, hava-
landırma, ısıtma, soğutma, ev otomasyonu, aydınlatma, ev 
aletleri, finans, mimarlık ve müşavirlik hizmetleri gibi tüm 
ilgili disiplinler ve tedarikçiler ile karar alıcıları ortak bir 
platformda bir araya getirecek. 
Yüzde 100 Sıfır Enerji Binalara dönüşümü desteklemek 
amacıyla kamu, özel sektör, akademisyenler, gazeteciler, in-
şaat malzemesi üreticileri, sivil toplum kuruluşları, üniversite 
öğrencileri, mimarlar, mühendisler, konut sakinleri, çevre 
gönüllüleri gibi birçok farklı kitleyi buluşturacak ZeroBuild 
Türkiye’21, 22-26 Eylül 2021 tarihleri arasında 5 gün bo-
yunca dijital ortamda ve eş zamanlı simultane hizmeti ile 
gerçekleştirilecek. 
ZeroBuild Türkiye’21’de “Sıfır Enerji Binaların Sürdürü-
lebilir Kalkınmadaki Rolü” başlığı ile açılış oturumu 22 
Eylül’de gerçekleşecek olup, Yeşil Tedarik Stratejileri, AB 
standartlarına uyum, Yeşil Mutabakat ve Türkiye’ye etkileri 
konularında; etkinliğin ikinci gününde enerji verimliliği 
finansmanı, bina ve malzeme sertifikasyon sistemleri, bina-
lara entegre fotovoltaikler, ölçme ve doğrulama konularında 
uzmanların bilgi paylaşımlarıyla devam edecek. Etkinliğin 
3. günü olan SEPEV Günü, 24 Eylül’de Sıfır Enerji ve Pasif  
Ev Derneği (SEPEV) ile ortak gerçekleştirilecek. 
Forumun 4. günü ise “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”ı-
nın 3. maddesi “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam”a, 4. maddesi 
“Nitelikli Eğitim”e, 7. maddesi “Erişilebilir ve Temiz Ener-
ji”ye ve 11. maddesi “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluk-
lar”a hizmet edecek. ZeroBuild Akademi başlığında T.C. 
Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirecek günün 
açılış konuşmasını, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sayın 
Şennur Çetin yapacak ve çok değerli uzman akademisyenle-
rin katılımıyla mesleki ve teknik lise öğretmenlerine güncel 
bilgiler aktarılacak, Sıfır Enerji Binalar’a ve yerleşkelere 
hızla ulaşmak üzere yöntemler paylaşılacak.

3. Dünya ve Türkiye üzerinden Sıfır Enerjili Binalar 
özelinde değerlendirmeleriniz nelerdir?
Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2021 itibariyle ‘Sıfır Enerji Bi-
nalar’a dönüşüm zorunlu hale gelmişti. Yeşil Mutabakat 
ile birlikte Sıfır Enerji Binalar ve ötesinde Sıfır Karbon 
Binalar bütün dünyada ulaşılacak hedefler olarak ortaya 
konmaya başlandı ve devletler ve uluslararası kuruluşlar 
hızla bu doğrultuda çalışmalarını şekillendiriyorlar. Dola-
yısıyla önümüzde birçok örnek mevcut. Bir yandan ulusal, 
bir yandan da yerel yönetimlerin izleyecekleri yol haritaları 
var. Artık bunları uygulamak ve kontrol mekanizmalarını 
hayata geçirmek çok önemli.
Türkiye’de her beş yılda bir belediyeler beş yıllık stratejik 
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control mechanisms.
In Turkey, every five years municipalities prepare their five-
year strategic plans. Five-year strategic plans are prepared 
in the first six months following the elections and start to be 
implemented right after the sixth month. While the strategic 
plans are being prepared, it can be easily ensured that the 
codes and standards related to Zero Energy Buildings and 
Neighbourhoods are included in the strategic plans and imple-
mented. Decisions can be taken and approved on a provincial 
or district basis in the council of each municipality and they can 
be enforced relatively quickly. If we take into consideration the 
climatic conditions of Turkey, sunlight can be prevented from 
entering the windows by using durable shutters on the south 
facades, and renewable energy technologies can be made 
mandatory for green roof applications and roofs in newly 
constructed buildings. By making improvements to the zon-
ing legislation in regard to these obligations, citizens will be 
directed to change their buildings into Zero Energy Buildings, 
starting from the beginning instead of trying to gain level, 
the Number of Floor Areas (TAKS), Number of Floors (KAKS) 
data in the project design and licensing process, instead of 
trying to gain maximum space. In addition, municipalities 
have important authority in energy production from renew-
able energy sources. It is in the hands of the municipalities to 
reduce and facilitate the bureaucratic procedures demanded 
by the municipalities for those who want to generate their 
electricity from renewable energy sources for Zero Energy 
Buildings due to the integrated structure of the buildings 
with renewable energy sources.

4. What type of a model should be developed to ensure 
successful sustainability in the process of transition to 
Zero Energy Buildings? 

planlamalarını hazırlarlar. Beş yıllık stratejik planlar, seçim-
leri takip eden ilk altı ayda hazırlanır ve altıncı ayın hemen 
ardından uygulanmaya başlanır. Stratejik planlar hazırlanır 
iken Sıfır Enerji Binalar ve Mahalleler ile ilgili kodların 
ve standartların stratejik planlamalara dahil edilmesi ve 
uygulanması rahatlıkla sağlanabilir. Her bir belediyenin 
meclisinde il bazlı veya ilçe bazlı onaylanacak kararlar ile 
hızla hayata geçirilebilir. Türkiye’nin iklim şartları göz önüne 
alındığında güney cephelerde dayanıklı panjurlar kullanılarak 
güneş ışınlarının camlardan içeri girmesi önlenebileceği gibi, 
yeni yapılan binalarda yeşil çatı uygulamaları ve çatılarda 
kullanılmak üzere yenilenebilir enerji teknolojileri zorunlu 
hale getirilebilir. Bu zorunluluklar için imar mevzuatlarında 
gerçekleştirilecek iyileştirmeler sayesinde, vatandaşların pro-
jelendirme ve ruhsatlandırma sürecinde kottan kazanmaya 
çalışma, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS), Kat Alanı Kat Sayı-
sı (KAKS) verilerini azami mekan kazanmaya çalışmak yerine, 
binalarını yönlendirmelerden başlamak üzere, Sıfır Enerji 
Binalara evriltmeye yönleneceklerdir. Ayrıca, yenilenebilir 
enerji kaynaklarından enerji üretiminde belediyelerin önemli 
yetkileri bulunmaktadır. Sıfır Enerji Binaların yenilenebilir 
enerji kaynakları ile entegre yapısı nedeniyle elektriğini 
yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmek isteyen tüke-
ticiler için belediyelerce talep edilen bürokratik işlemlerin 
azaltılması ve kolaylaştırılması da belediyelerin ellerindedir. 

4. Sıfır Enerji Binalar’a geçiş sürecinde sürdürülebi-
lir başarıya ulaşmak için nasıl bir model ile çözüm 
geliştirilmelidir?
Veriye dayalı ve bilgi odaklı bir süreç yürütmek üzere dü-
şünce kalıplarımızı her seviyede değiştirmemiz gerekiyor. 
Arz ve talep arasında denge var mı? Yoksa ibre bir tarafa 
fazla mı kaymış? Dengede olan bir süreçten bahsediyorsak 

YENI YAPILAN BINALARDA 
YEŞIL ÇATI UYGULAMALARI 
VE ÇATILARDA KULLANILMAK 
ÜZERE YENILENEBILIR ENERJI 
TEKNOLOJILERI ZORUNLU 
HALE GETIRILEBILIR

RENEWABLE ENERGY 
TECHNOLOGIES CAN BE 
MADE MANDATORY FOR 

GREEN ROOF APPLICATIONS 
AND ROOFS IN NEWLY 

CONSTRUCTED BUILDINGS
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We need to change our thinking patterns at every level in 
order to practice a data and knowledge-based process. Is there 
a balance between supply and demand? Or has the balance 
shifted? If we discuss a process of balance, it means that we 
have the capacity to turn to construction models that protect 
our water resources and biodiversity. In order to achieve uni-
versal standards in our locally produced materials, we should 
raise the quality and not focus solely on our domestic market. 
We must implement mechanisms and run control processes 
that will ensure that the stakeholders involved in the con-
struction process are trained and competent persons, people 
who are competent in their jobs such as architects, engineers, 
vocational technical high school graduates, and experts from 
social sciences working together to pave the way for energy 
efficient and high-quality construction, with quality rather than 
quantity being targeted and are compatible with the climate 
for sustainable living spaces.
The role of decision makers in this process is to send clear 
signals and establish a long-term policy framework to give 
businesses the clarity they need to invest in low-carbon and 
resource-efficient technologies. It is also important that decision 
makers and legislators listen to the business community and 
work together to remove the unnecessary burdens of policy.

5. Is there anything that you would like to add or emphasise? 
Our aim is to reach our goals as soon as possible by working 
hard with a shared vision. Therefore, we would like to thank 
GÜNDERGİ for showing an interest in us and provided the 
opportunity to convey our work to their readers.
You can register for ZeroBuild Turkey’21 free of charge at www.
turkiye.zerobuild.org website and gain access to information 
about the forum and also follow us on our social media accounts 
@zerobuildTR / ZeroBuildTürkiye.

iklim değişikliğiyle mücadeleyi, su kaynaklarımızı ve biyo-
lojik çeşitliliğimizi koruyan yapılaşma modellerine yönelme 
kapasitemiz var demektir. Yerelde imal edilen malzeme-
lerimizde evrensel standartları yakalamak üzere kaliteyi 
yükseltmeli ve sadece iç pazarımıza odaklanmamalıyız. 
Yapılaşma sürecinde yer alan paydaşların mutlaka eğitim-
den geçmiş, ehil kişiler olmasını sağlatacak mekanizmaları 
hayata geçirmeli ve kontrol süreçlerini çalıştırmalıyız. İşinin 
ehli olan kişiler doğal olarak enerji verimli ve üst seviyede 
kaliteli yapılaşmanın önünü açacak, nicelikten çok niteliği 
öne çıkan, iklim ile uyumlu, sürdürülebilir yaşam alanları için 
mimar, mühendis, mesleki teknik lise mezunları gibi pozitif  
disiplinlerden gelenler ile sosyal bilimlerden bilirkişilerin bir 
arada çalışması ile gerçekleştirilebilir. 
Bu süreç içinde karar vericilerin rolü, işletmelere düşük 
karbonlu ve kaynak verimli teknolojilere yatırım yapmak için 
ihtiyaç duydukları kesinliği sağlamak için net sinyaller gön-
dermek ve uzun vadeli bir politika çerçevesi oluşturmaktır. 
Ayrıca, politikaların gereksiz yüklerinin ortadan kaldırılması 
için karar vericilerin ve kanun yapıcıların iş dünyasını din-
lemesi ve birlikte çalışması da önemlidir. 

5. Son olarak eklemek ve vurgulamak istedikleriniz 
nelerdir?
Ortak akılla, çok çalışarak hedeflerimize en kısa zamanda 
ulaşmaya çalışıyoruz. Bu sebeple bizlere yer ayıran ve ça-
lışmalarımızı okurlarına ulaştıran değerli GÜNDERGİ’ye 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
ZeroBuild Türkiye’21’e www.turkiye.zerobuild.org adresin-
den ücretsiz olarak kayıt olabilir foruma dair tüm bilgilere 
web sitemizden ve @zerobuildTR / ZeroBuildTürkiye sosyal 
medya hesaplarımızdan ulaşılabilirsiniz. 
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