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Değerli Okurlarımız,
Türkiye’nin güneş enerjisi alanındaki en köklü ve tek uluslararası 
sektör birliği olan GÜNDER’in hazırladığı GÜNDERGİ’nin 22. 
ve 2022 yılın ilk sayısından herkese merhaba. 
Öncelikle, GÜNDER için 2022 yılı ayrı bir öneme sahip. 30. yılımızı 
tüm üye kurum, kuruluşlarımız ve temsilcilerimiz ile kutlamaya ve 
Türkiye güneş enerjisi kapasitesinin 30 GW’lara yükseleceği daha 
nice yılları da görmek için çalışmalara devam etmeye hazırlanıyoruz. 
Türkiye’de güneş enerjisi sistemlerinin üretimi ve uygulamalarının 
yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yaparak ulusal ve uluslararası 
projelere katılarak sektörümüzü bugünlere getirmeye çalıştık. Bilgi-
lendirme toplantıları, platformlar, çeşitli eğitim, seminer, çalıştay, 
konferans ve sektörel yayıncılık gibi faaliyetler ile güneş enerjisinin 
toplumsal tabana yayılmasına katkı sunuyoruz. GÜNDER olarak 
bugüne kadar yürüttüğümüz 20’ye yakın proje ile sadece güneş 
enerjisine değil, istihdama, iklim hedeflerine ve çevreye katkı sun-
ma mücadelemizi de sürdürüyoruz. Geçmiş Yönetimlerimizin ve 
Ekip Arkadaşlarımızın desteği ile geldiğimiz ve güneş enerjisine 
hak ettiği değeri kazandıran bugünler gösteriyor ki doğru yoldayız. 
Ayrıca, GÜNDER olarak ofisimizi yeniledik. Derneğimiz, 1 Ocak 
2022 itibariyle yeni adresine taşındı. Tüm Güneş Enerjisi Dostlarını 
GÜNDER’in yeni ofisine bekleriz.
Enerji yoğun sektörlerde karbondan arındırmaya duyulan ihtiyaç, 
özellikle küresel düzeyde 2021 yılında fosil yakıt kullanımı ile ilgili 
enerji dönüşümü sorgulamalarının da artmasına yol açtı. Kuşkusuz, 
bahsi geçen küresel enerji dönüşümü; uygun kamu politikalarının, 
finansal modellerin oluşturulması ve en yeni teknolojilerin gelişti-
rilmesi ile sağlanabilecektir. Düşük karbonlu enerji teknolojilerine 
daha fazla yatırım yapılması, sağlam ve akıllı elektrik 
şebekelerinin geliştirilmesi, günümüzün en büyük küre-
sel problemlerinden biri olan emisyon zorluklarından 
kurtulmamıza yardımcı olacaktır. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kapasitesini artırarak depolama ve yeşil 
hidrojen teknolojilerinin birlikteliği sayesinde, bahsi 
geçen enerji dönüşümünü hızlandırmak, 5-10 yıl için-
de bu teknolojilerin maliyetlerini kamusal boyutlara 
getirmek mümkün görünüyor.
Yeni sayımızda; tarımsal üretim ve iklim 
krizi, Paris Anlaşması ile Türkiye’nin aldığı 
yeni görevler, hukuki boyutları ile enerji 
dönüşüm süreci gibi önemli konuları, uz-
man konuk yazarlarımız ile inceledik. Ye-
nilenebilir enerji sektörünün hızlı yükseli-
şine tanıklık eden raporlara ve sivil toplum 
kuruluşlarından ve enerji topluluklarından 
kıymetli temsilciler ile yapılan röportajlara 
kadar dopdolu bir sayı sizi bekliyor.
GÜNDERGİ’nin yeni sayısını keyifle oku-
manızı dileriz. Herkese Sağlıklı ve Güneşli 
Günler Dileriz.

Dear readers,

Greetings to everyone from the first issue of the year 2022 
and 22nd issue of GÜNDERGİ, the publication of GÜNDER, 
the longest-established and single international sectorial 
organization of Turkey in the field of solar power. 

First, 2022 is a special year for GÜNDER. We are preparing 
to celebrate our 30th year with all our member organizations 
and representatives, hoping to help Turkey raise its solar power 
capacity to 30 GW. Leading the way for our industry on to 
2022, we have made every effort to spread the production 
and applications of solar power systems by taking part in 
national and international projects. We contribute to popular-
izing solar power at the grassroots level with such activities as 
information meetings, platforms, training programs, seminars, 
workshops, conferences and sectoral publications. GÜNDER 
continues to contribute to employment, climate objectives 
and the environment in addition to solar power with about 
20 projects carried out so far. As evident from our progress 
we owe to our past management and teammates, we are on 
the right way. Also, GÜNDER Team moved to its new office 
on January 1, 2022. All solar power friends are welcome to 
GÜNDER’s new address.

Last year, the need for decarbonization of the energy-inten-
sive industries also raised questions about energy transi-
tion in connection with the use of fossil fuels and this is only 
possible with the right public policies, financial models and 
new technologies. Investing more intensively in low-carbon 
energy technologies, and developing smart and strong electric 

grids will help us overcome emission challenges, one of the 
world’s most urgent problems today. Thanks to building up 
renewable energy capacity and storing renewable energy 
and utilizing green hydrogen technologies, it appears to 
be possible to speed up this energy transition and bring 
the costs of these technologies to readily accessible levels 

within 5 to 10 years.

On the new issue; with our expert guest authors, 
we examined significant subjects such as agri-

cultural production and the climate crisis, the 
new duties of Turkey with the Paris Agreement, 

legal dimensions of this energy transfor-
mation process. From reports witnessing 

the rapid rise of the renewable energy 
sector to interviews with valuable rep-
resentatives from the non-governmental 
organizations and energy communities, 

a full edition awaits you.

We hope you enjoy the new issue of GÜN-
DERGİ. We wish healthy and sunny days for all.

Kutay Kaleli
Günder Başkanı
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Güneş ve rüzgar enerjisi 
yatırımları 366 milyar dolara ulaştı
Düşük karbonlu enerjiye geçiş için yapılan küresel 
harcamalar, elektrikli araç ve yenilenebilir enerji 
sektörlerinin etkisiyle 2021 yılında rekor seviyeye 
ulaştı. 2021’deki harcamalarda en büyük payı, rüzgar 
ve güneş enerjisi santralleri alırken yatırım büyüklüğü 
bir önceki yıla göre yüzde 6.5 artışla 366 milyar dolara 
ulaştı. 
BloombergNEF’in yeni raporuna göre, enerji 
dönüşümüne yönelik yatırımlar, bir önceki yıla göre 
yüzde 27 artışla 755 milyar dolara ulaştı. Rekor kıran 
büyüme ile iklim değişikliğinin etkilerini önleyebilecek 
yeşil enerji teknolojilerine yönelik yatırımcı ilgisinin ne 
kadar güçlü olduğuna dikkat çekildi.
Raporda, 2050 yılına kadar net sıfır karbon 
emisyonuna ulaşmak için önümüzdeki 3 yıl içerisinde 
enerji dönüşümüne geçen yılki seviyenin yaklaşık 
3 katı olan 2,1 trilyon dolarlık yatırım gerektiği 
belirlenirken yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi, 
elektrikli ısınma, enerji depolama ve nükleer enerji gibi 
kaynaklara yapılan  harcamalar da enerji dönüşümü 
kapsamında yer alıyor.
2021’deki harcamalarda en büyük payı, rüzgar 
ve güneş enerjisi santralleri alırken çoğu Asya’da 
yoğunlaşan yatırımlar bir önceki yıla göre yüzde 6.5 
artışla 366 milyar dolara ulaştı. Amerika, Avrupa, 
Orta Doğu ve Afrika’daki rüzgar ve güneş enerjisi 
yatırımları ise 2020 yılına göre 2021 yılında sabit kaldı.
BloombergNEF Küresel Analiz Başkanı Albert 
Cheung, “Tüm bölgelerde çok daha fazla yatırım 
görmemiz gerekiyor. Hükümet politikaları tarafından 
yönlendirilmesi gereken düşük karbonlu enerji 
yatırımlarının iklim hedeflerine ulaşmamız için hızlı bir 
şekilde büyümesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Elektrikli ulaşıma yapılan yatırımlar 2021’de yüzde 
77 arttı
Rapora göre, küresel enerji karmasını fosil yakıtlardan 
uzaklaştırmanın yanı sıra elektrikli araçlardan gelen 
yeni talep kaynaklarını destekleyebilmek için de 
yenilenebilir enerji kapasitesinin hızla büyümesi 
gerekiyor. Elektrikli araçlar ve destekleyici altyapı 
dahil olmak üzere, elektrikli ulaşıma yapılan 
yatırımların 2021’de yüzde 77 artarak 273 milyar 
dolara yükseldiği ve 2022 yılında yenilenebilir enerjiye 
harcanan miktarın daha da fazla artacağı belirtiliyor.

Solar and wind power 
investments reach $366 billion
Investments in electric vehicles and renewable energy 
industries set a new record in global spending on a 
transition to low-carbon energy in 2021. While wind 
and solar power plants took the highest share from 
the renewable energy spending in 2021, the size of 
investments reached $366 billion with a 6.5-percent 
increase year-on-year. 
According to the latest report of BloombergNEF, 
investments in energy transformation reached $755 
billion with a 27-percent increase year-on-year. The 
record growth highlights the investor interest in green 
energy technologies that may prove useful in reversing 
the effects of climate change.
The report suggests that $2.1 trillion of investment - 
three times the investment made last year - is required 
for energy transformation within the upcoming three 
years to achieve the net zero carbon emission target by 
2050. Investments in power generation from renewable 
energy, electric heating, power storage and nuclear 
power are also considered energy transformation 
investments.
While wind and solar power plants took the highest 
share from the renewable energy spending in 2021, the 
investments - concentrating on Asia - reached $366 
billion with a 6.5-percent increase year-on-year. On the 
other hand, wind and solar power investments in the 
Americas, Europe, Middle East and Africa remained 
unchanged in 2021 in comparison with 2020.
“We need to see more investments worldwide,” said 
Albert Cheung, Head of Global Analysis, BloombergNEF. 
“The low-carbon energy investments steered by 
government policies should be grown rapidly to help us 
achieve climate targets.”
Investments in electric transport grow by 77 percent 
in 2021
According to the report, a rapid renewable energy 
capacity buildup is required to save the global energy 
mix from fossil fuels in addition to supporting the new 
demand from electric vehicles. The report also highlights 
that the investment in electric transport grew by 77 
percent, reaching $273 billion in 2021, and is expected 
to grow further with renewable energy investments in 
2022.
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Avrupa Birliği, yeni nükleer 
enerji ve doğal gaz projelerini 
sürdürülebilir yatırım olarak 
sınıflandırdı
AA‘dan yapılan haberde, AB Komisyonu, üye ülkelerdeki 
enerji yatırımlarının sınıflandırılmasına ilişkin yeni kuralları 
içeren mevzuat teklifini açıkladı. Avrupa’nın iklim hedeflerini 
yakalamasına katkı sağlayan, çeşitli koşulları yerine getiren 
gaz ve nükleer projeler sürdürülebilir yatırım listesine dahil 
edilecek.
Ruhsatını 2045’e kadar alan, gelişmiş teknolojileri kullanan, 
çevreye zarar vermeyen ve atıklarını güvenli biçimde 
tasfiye edebilecek nükleer enerji santral yatırımları yeşil ve 
sürdürülebilir ekonomik aktivite olarak tanımlanacak. İnşaat 
iznini 2030 yılı bitiminden önce alan, kömürden yenilenebilir 
enerjiye geçişe katkı sağlayan ve kilovatsaat başına 270 
gramdan az karbon emisyonu salan doğal gaz yatırımları da 
söz konusu sınıflandırmada yer aldı.
AB’deki bazı ülkeler ve çeşitli sivil toplum örgütleri nükleer 
ve doğal gazın sürdürülebilir ve yeşil olarak tanımlanmasını 
AB iklim hedefleriyle çelişkili olduğunu ve “yeşil göz 
boyama” olarak göründüğünü ifade diyor. Nükleerin AB 
tarafından iklim ve çevre dostu olarak tanımlanmasına 
Almanya, Avusturya, Lüksemburg, Danimarka, Portekiz ve 
İspanya gibi ülkeler sert tepki gösteriyor.
AB ülkeleri sürdürülebilir yatırım sınıflandırması için 
hemfikir değil
Fransa, Polonya ve Macaristan’ın başı çektiği 10 kadar 
ülke, nükleer enerjinin iklim değişimiyle mücadelede etkili, 
güvenli ve rekabetçi bir kaynak olduğunu belirterek, yeşil 
yatırım sınıflandırma çerçevesine dahil edilmesini talep 
ediyordu. Almanya’nın öncülüğünde bir grup ülke de doğal 
gazın bir süre için AB yatırım sınıflandırma kurallarında 
sürdürülebilir olarak kabulünü istiyordu.  Avusturya ve 
Lüksemburg, söz konusu düzenlemeye karşı 
Avrupa Adalet Divanı’nda yasal süreç 
başlatacaklarını açıkladı. Hollanda 
ve Danimarka da doğal gazın 
sürdürülebilir kabul edilmesine 
karşı çıktıklarını belirtti.
Söz konusu mevzuatın 
reddedilmesi için AB Konseyi 
içinde Birlik nüfusunun en az 
yüzde 65’ini temsil eden 20 üye 
ülkenin buna karşı çıkması veya 
AP milletvekillerinin çoğunluğunun 
buna onay vermemesi gerekiyor.

European Union classifies 
new nuclear energy and 
natural gas projects as 
sustainable investment
According to the AA news, the EU Commission proposed a 
regulation on classification of the energy investments of the 
member states. The natural gas and nuclear power projects 
contributing to the climate targets of Europe and fulfilling 
certain conditions will be listed as sustainable investments.
Investments in nuclear power investments licensed by 
2045, equipped with advanced technologies, not harming 
the environment and disposing of its wastes safely will 
be considered green and sustainable economic activities. 
Natural gas investments licensed for construction by 
the end of 2030, contributing to the transition from coal 
to renewable energy, and releases less than 270 grams 
of carbon per kWh will also be classified as sustainable 
investments.
Some European countries and NGOs argue that defining 
nuclear power and natural gas as sustainable and green 
contradicts with the climate targets of the EU and can be 
considered as “greenwashing”. EU’s decision to list nuclear 
power as environmentally-friendly is harshly criticized by 
several nations including Germany, Austria, Luxembourg, 
Denmark, Portugal and Spain.
EU member states do not agree on classification of 
sustainable investment
Some 10 countries led by France, Poland and Hungary 
argue that nuclear energy is an effective, safe and 
competitive method of fighting climate change and 
should be included in the green investment classification 
framework. A group of member states led by Germany, 
on the other hand, asked the EU to include natural gas in 

the list of sustainable fuel for some time.  Austria and 
Luxembourg announced that they they would start 

an action at the European Court of Justice 
against the regulation listing nuclear power 

as sustainable. The Netherlands and 
Denmark are also against considering 
natural gas as sustainable.
The regulation can only be rejected 
by the dissentive vote of 20 member 
states representing at least 65 percent 

of the population of the European Union 
or of the majority of the members of the 

European Parliament.
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UNDP and Turkish 
Ministry of Environment 
to cooperate for 
National Climate Change 
Adaptation Action Plan
UNDP and Turkish Ministry of Environment decided to 
cooperate for National Climate Change Adaptation Action 
Plan. The new strategy will be completed by the end of 
2022 under the partnership of the Ministry and UNDP, 
and include industry-specific objectives, turning points 
and action plans. The plan will play a key role in Turkey’s 
transition to low-carbon development and climate-
resistant future.
The United Nations Development Program (UNDP) will 
partner with the Ministry of Environment, Urbanization 
and Climate Change for a long-term climate change 
strategy reflecting the climate targets of Turkey and 
a National Climate Change Adaptation Action Plan. 
Following Turkey’s ratification of the Paris Agreement 
and promise to achieve net zero emission by 2053, 
Turkey is set to make detailed plans and adopt policies to 
achieve these targets.
For this purpose, a meeting titled “Net Emission Target of 
Turkey for 2053” to initiate the efforts to make a strategy 
and action plan on a sectoral basis was held in a hotel. 

UNDP ve Çevre 
Bakanlığı, Türkiye’nin 
Ulusal İklim Değişikliği 
Uyum Eylem Planı için iş 
birliği yapma kararı aldı
UNDP ve Çevre Bakanlığı, Türkiye’nin Ulusal İklim 
Değişikliği Uyum Eylem Planı için iş birliği yapma 
kararı aldı. Bakanlık ve UNDP arasındaki iş birliğiyle 
2022 sonuna kadar tamamlanacak yeni strateji, 
ekonomi genelinde ve sektöre özgü hedefler, dönüm 
noktaları ve eylem planları içerecek. Plan, Türkiye’nin 
düşük karbonlu kalkınmaya geçişi ve iklim dirençli 
geleceği için kritik rol oynayacak.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye’nin 
iklim hedeflerini yansıtacak uzun vadeli bir iklim 
değişikliği stratejisi ve Ulusal İklim Değişikliği Uyum 
Eylem Planı hazırlanması için iş birliği yapacak. 
Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylaması ve 2053’e 
kadar karbon emisyonlarında net sıfır taahhüdünü 
vermesinin ardından gözler, Türkiye’nin bu hedeflere 
ulaşmasında hayati önem taşıyacak ayrıntılı planları 
hazırlamaya ve politikaları benimsemeye yönelik 
çalışmalara çevrildi.
Bu kapsamda, sektörel bazda strateji ve eylem planı 

 KISA-KISA 
 BRIEF ARTICLES 

8
Ocak • Şubat • Mart / January • February • March 2022



hazırlama çalışmalarını başlatmak üzere düzenlenen, 
“Türkiye 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi” adlı toplantı, 
“Türkiye’nin uzun dönemli iklim politikası” alt başlığıyla, 
kamu ve özel sektör, üniversite ve sivil toplum 
kuruluşlarından 200’ü aşkın temsilcinin katılımıyla 
bir otelde yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak, toplantıda 
yaptığı konuşmada, “Yeşil kalkınma devrimi açısından, 
UNDP ile birlikte hazırlayacağımız yeni strateji, 21. yüzyıl 
ortasına kadar ülkemizin iklim direncini artıracak vizyonu 
ortaya koyacak ve 2053 yılında net sıfır hedefine giden 
rotayı çizecek. Bir yandan da ulusal kalkınma hedeflerimizi 
gerçekleştirecek ve yeşil kalkınma vizyonuyla uzun vadeli 
iklim eylemine gi- den yolu hazırlayacak” dedi.
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da ülkelerin 
gelecek yıl yeniden bir araya gelip, emisyonlara kesin “dur” 
demek için ihtiyaç duyulan siyasi iradelerini bu yönde 
oluşturma amacıyla çabalamayı kabul etmelerinden çok 
memnun olduklarını belirterek, “Bu bağlamda, Türkiye’nin 
bugünün gerektirdiği cesaret ve arzuyu yansıtan amaç ve 
hedefleri benimsemesi için zamanlamanın ideal olduğunu 
düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı. Bakanlık ve UNDP 
arasındaki iş birliğiyle 2022 sonuna kadar tamamlanacak 
yeni strateji, ekonomi genelinde ve sektöre özgü hedefler, 
dönüm noktaları ve eylem planları içerecek. Ulusal 
İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı ile Türkiye’nin düşük 
karbonlu kalkınmaya geçişi ve iklim dirençli geleceği için 
kritik rol oynayacak. Başarılı bir iklim eylemi, toplumun 
tüm kesimlerinin ve hükümetin tüm organlarının 
koordineli çalışmasına bağlı olduğundan, UNDP ve 
bakanlık, tüm aktörlere doğru ve yararlı bilgiler sağlamak 
ve halkın farkındalığını artırmak için birlikte çalışacak.
Ortak iklim planlama girişimi, Küresel Çevre Fonu 
(GEF) tarafından destekleniyor. GEF, Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) 
onaylanmasından bu yana, Türkiye’nin bu sözleşme 
kapsamında düzenli raporlama yükümlülüklerini yerine 
getirmesini desteklemek üzere, uzun yıllardır UNDP 
programına finansman sağlıyor.

Set with the sub-heading of “Long-term climate 
policy of Turkey”, the meeting was attended by more 
than 200 representatives from the public and private 
sectors, universities and NGOs. Delivering a speech 
at the meeting, Orhan Solak, Head of the Climate 
Change Division, the Ministry of Environment, 
Urbanization and Climate Change, said: “The new 
green development strategy that we will make 
out with the UNDP will provide the vision that will 
strengthen the climate resistance of Turkey until 
mid-21st century and draw the roadmap to the net 
zero target by 2053. This will also help us achieve 
our national development objectives and pave the 
way for the long-term climate action based on a 
green development vision.”
Also noting that they are happy to see that countries 
accept to come together next year to make efforts to 
create a political will to stop emissions once and for 
all, UNDP Resident Representative of Turkey, Louisa 
Vinton, said: “We believe that it is the right time 
for Turkey to embrace the objectives reflecting the 
courage and desire it takes today.” The new strategy 
will be completed by the end of 2022 under the 
partnership of the Ministry and UNDP, and include 
industry-specific objectives, turning points and action 
plans. The National Climate Change Adaptation 
Action Plan will play a key role in Turkey’s transition 
to a low-carbon development and a climate-resistant 
future. Since a successful climate action depends on 
a coordinated effort of all segments of the society 
and the government, the UNDP and the ministry will 
cooperate to provide accurate and useful information 
to all actors and raise awareness of the people.
The joint climate planning initiative is supported by 
the Global Environment Facility (GEF). GEF has been 
providing funding to the UNDP to help Turkey fulfill 
its regular reporting obligation under the United 
Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNCFCCC) since the Convention was ratified.
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Renewable power 
generation is not enough for 
the net zero emission target
The International Energy Agency (IEA) announced that a 
third of the power generated globally is generated from 
solar, wind and other renewable energy sources.
“The record 290-gigawatt renewable power added this 
year is another sign of the emergence of a new global 
energy economy,” said Fatih Birol, the Executive Director 
of the IEA. “High commodity and energy prices we see 
today pose new challenges for the renewable industry 
but soaring fossil fuel prices make renewable energy 
even more competitive.”
According to the latest report of the IEA, China, India, 
the United States and European countries account for 
80 percent of the increase in the renewable power 
generation.
Some of the other data in the IEA report are as follows:
-The demand will continue to rise with the growth in 
such industries as data centers and electric cars. The 
global renewable power capacity will go over 4,800 GW 
with more than 60-percent increase compared to the 
2020 levels by 2026.
-Renewable energy will account for almost 95 percent of 
the increase in global power capacity increase by 2026. 
This increase will mostly be attributable to solar power.
-The renewable capacity to be added from 2021 to 2026 
is expected to be 50 percent more than the capacity 
added from 2015 to 2020. This is because of a stronger 
support provided by government policies and more 
ambitions clean energy objectives announced before and 
during the COP26 Climate Change Conference.
-The rising demand also increases the renewable energy 
installation costs. Since renewable energy is not still 
considered a fully reliable resource, the global demand 
for fossil fuels is still rising.
-Nevertheless, policies intended to speed up the 
transition to renewable energy may build up a serious 
amount of capacity in 2026.

Yenilenebilir enerji üretimi, 
net sıfır emisyon’ hedefi 
için yeterli değil
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dünyada üretilen 
elektriğin üçte birinin güneş, rüzgar ve diğer 
yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını açıkladı.
IEA İcra Direktörü Fatih Birol, “Bu yılki 290 gigawattlık 
rekor yenilenebilir elektrik ilavesi, yeni bir küresel 
enerji ekonomisinin ortaya çıktığının bir başka işareti” 
dedi. Fatih Birol, “Bugün gördüğümüz yüksek emtia ve 
enerji fiyatları, yenilenebilir endüstri için yeni zorluklar 
yaratıyor ancak artan fosil yakıt fiyatları aynı zamanda 
yenilenebilir enerjileri daha da rekabetçi kılıyor” diye 
konuştu.
IEA’nin son raporunda; Çin, Hindistan, ABD ve Avrupa 
ülkelerinin, yenilenebilir enerji üretimindeki artışın 
yüzde 80’ini sağladıklarını belirtildi.
IEA raporundaki diğer bazı veriler şöyle;
-Veri merkezleri ve elektrikli otomobiller gibi 
endüstrilerdeki büyüme ile birlikte talep artışı devam 
edecek. 2026’ya kadar, küresel yenilenebilir elektrik 
kapasitesi, 2020 seviyelerine göre yüzde 60’ın üzerinde 
bir artışla 4 bin 800 gigawatt aşacak.
-Yenilenebilir enerji 2026’ya kadar, küresel güç 
kapasitesindeki artışın neredeyse yüzde 95’ini 
oluşturacak. Bu artışın çoğunun kaynağı güneş enerjisi 
olacak.
-2021-2026 döneminde eklenen yenilenebilir kapasite 
miktarının 2015-2020 döneminden yüzde 50 daha fazla 
olması bekleniyor. Bunun nedeni, hükümet politikalarıyla 
gelen daha güçlü destek ile COP26 İklim Değişikliği 
Konferansı öncesinde ve sırasında açıklanan daha iddialı 
temiz enerji hedefleri.
-Artan taleple birlikte yenilenebilir enerji kurulum 
maliyetleri de artıyor. Yenilenebilir enerji hala tam 
anlamıyla güvenilir bir kaynak olarak görülmediğinden 
dünyada fosil yakıtlara talep hala artıyor.
-Tüm bunlara karşın yenilenebilir enerjiye geçişi 
hızlandıracak politikalarla 2026’da kapasite ciddi ölçüde 
artabilir.
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Central Bank forms a 
“Directorate of Green 
Economy and Climate 
Change”
The Central Bank of Turkey (TCMB) has resolved 

to support sustainable financial practices as a 

long-term policy, forming a “Directorate of Green 

Economy and Climate Change”. 

TCMB has resolved to support sustainable financial 

practices as a long-term policy without making 

any change in the fundamental objectives of the 

monetary policy to limit the climate change-related 

risks. Forming a “Directorate of Green Economy and 

Climate Change” for this purpose, the TCMB aims to 

identify the fragilities and opportunities that may be 

posed by climate change within the financial system 

and to reduce the risks associated with them.

Merkez Bankası “Yeşil 
Ekonomi ve İklim 
Değişikliği Müdürlüğü” 
kurdu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 
sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli 
bir politika olarak destekleme kararı alarak, “Yeşil 
Ekonomi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü” kurdu. 
TCMB, iklim değişikliği kaynaklı riskleri 
sınırlandırmak amacıyla, para politikasının 
ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan 
sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun 
vadeli bir politika olarak destekleme kararı aldı. 
Bu doğrultuda bünyesinde “Yeşil Ekonomi ve 
İklim Değişikliği Müdürlüğü” kuran TCMB, iklim 
değişikliğinin finansal sistem içerisinde ortaya 
çıkarabileceği kırılganlıkları ve fırsatları tespit 
edebilmek ve ilgili riskleri azaltmak amacıyla 
gerekli adımları atmayı hedefliyor.
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RENA and ILO sign an 
agreement to incentivize 
employment in energy 
transformation
The General Directors of the International Renewable 
Energy Agency (IRENA) and the International Labor 
Organization (ILO) signed a partnership agreement 
to incentivize and enhance employment in energy 
transformation. IRENA and ILO currently cooperate in 
a number of joint initiatives including the Sustainable 
Energy and Jobs Platform (SEJP) under the Action 
Coalition of the IRENA, and the Fair Transition and Green 
Business Initiatives of the ILO based on the Three-item 
Guidelines for a Just Transition to Environmentally 
Sustainable Economies.
In a press conference on the issue, the General Director 
of ILO, Guy Ryder, said: “Rapidly spreading the use 
of renewable energy is indispensable to pursue the 
Sustainable Development Goals. It is essential to make 

more and better jobs 
conveniently available 
while ensuring a fair 
transition for all.”
Also, the General 
Director of IRENA, 
Francesco La Camera, 
said: “Renewable 
energy makes a 
significant progress 
globally, thanks 

to the continuously increasing jobs. However, there 
are inequalities among different geographies and 
communities. An unfair or exclusive progress is not 
sustainable. A green economy is not possible without 
creating opportunities for everyone and ensuring that all 
segments of the society have access to dignified, well-
paying jobs.”
An integrated global policy covering the needs and 
priorities of women, young people, native people and 
marginal groups and supporting their education, 
development of their skills and re-education is needed. 
In this regard, IRENA and ILO will cooperate to develop 
information and suggestions supporting an inclusive and 
sustainable economic growth in line with the Sustainable 
Development Goals 7 and 8. This cooperation includes 
joint research, initiatives, capacity buildup and training 
activities, social aid and communication as well as joint 
activities for knowledge sharing.

IRENA ve ILO, enerji 
dönüşümünde istihdamı teşvik 
etmek için anlaşma imzaladı
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörleri,  enerji 
dönüşümünde istihdamı teşvik etmek ve güçlendirmek 
için iş birliği anlaşması imzaladı. IRENA ve ILO, IRENA’nın 
Eylem Koalisyonu kapsamındaki Sürdürülebilir 
Enerji ve İstihdam Platformu (SEJP), Çevresel Olarak 
Sürdürülebilir Ekonomilere Doğru Adil Bir Geçiş için ILO 
Üçlü Yönergelerine dayanan ILO’nun Adil Geçiş ve Yeşil İş 
Girişimleri gibi bir dizi ortak girişimde halihazırda iş birliği 
yapıyor.
Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında, ILO Genel 
Direktörü Guy Ryder, “Yenilenebilir enerjinin hızlı bir şekilde 
yaygınlaştırılması, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 
peşinde koşmak için vazgeçilmezdir. Herkes için adil bir 
geçiş sağlarken daha fazla ve daha iyi işleri elverişli hale 
getirmek esastır” 
açıklamasında 
bulundu.
IRENA Genel Direktörü 
Francesco La Camera 
iş birliği ile ilgili 
yaptığı açıklamada, 
“Yenilenebilir enerji, 
sürekli artan istihdamı 
sayesinde dünya 
çapında önemli bir 
ilerleme gösteriyor. Ancak, coğrafyalar ve topluluklar 
arasında eşitsizlik söz konusu. Adil veya kapsayıcı olmayan 
ilerleme sürdürülebilir değildir. Yeşil bir ekonomiye 
ulaşmak, herkes için fırsatlar yaratmadan, toplumun tüm 
gruplarının insana yakışır, iyi ücretli işlere erişmesini 
sağlamadan yapılamaz.” ifadelerini kullandı.
Kadınların, gençlerin, yerli halkların ve marjinal 
grupların ihtiyaçlarını ve önceliklerini kabul ederek, 
eğitimi, becerilerinin geliştirilmesini ve yeniden 
eğitimi desteklemek için bütünsel bir küresel politika 
çerçevesine ihtiyaç bulunuyor. Bu bağlamda, IRENA ve ILO, 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 7 ve 8’e uygun olarak 
kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik 
etmek için politika çerçevelerini destekleyen bilgileri ve 
tavsiyeleri geliştirmek için birlikte çalışacak. İş birliği, ortak 
araştırmaları, girişimleri, kapasite geliştirme ve eğitim 
faaliyetlerini, sosyal yardım ve iletişimin yanı sıra bilgi 
paylaşımı için ortak düzenlenecek etkinlikleri içeriyor.
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Hava ve iklim kaynaklı olaylar 
Türkiye’de 4,5 milyar avroluk 
hasara yol açtı
Hava ve iklim kaynaklı olaylar 41 yılda Avrupa’da 85 bin 
ile 145 bin arasında can kaybına ve yarım trilyonluk maddi 
zarara yol açtı. Avrupa Çevre Ajansı’nın yaptığı çalışmaya 
göre Türkiye’deki kayıplar 1897 kişiyi buldu ve 4,5 milyar 
avro değerinde maddi hasar meydana geldi.
Ekosfer Derneği’nden yapılan basın açıklamasına göre, 
Avrupa Çevre Ajansı’nın 32 Avrupa ülkesinin kapsayan 
son araştırmasında, hava ve iklim kaynaklı olaylar 41 yıllık 
dönemde (1980’den 2020’nin sonuna kadar) yarım trilyon 
avroyu bulan maddi hasara yol açtığı açıklandı. Bazıları 
felaket boyutuna varan bu olaylar Avrupa’da 85 bin ile 145 
bin arasında can kaybına da neden oldu. Türkiye’de de 
hava ve iklim kaynaklı olaylar 41 yılda 1610 ile 1897 can 
kaybına ve 3,7 ile 4,5 milyar avro değerinde hasara yol açtı.
Maddi hasar 4,5 milyar avro
Hasar bedelleri ve kayıplar konusundaki verileri 
Risklayer adlı düşünce kuruluşuyla, MünihRe adlı sigorta 
kuruluşuna bağlı NatCatService derledi. Risklayer’a göre 
Türkiye’nin 1980-2020 döneminde, hava ve iklim kaynaklı 
olaylar nedeniyle yaşadığı can kaybı 1610’da kalırken 
NatCatService hayatını kaybedenlerin sayısının 1897’yi 
bulduğunu belirtiyor. Bu olayların neden olduğu maddi 
hasarın ise 3,7 ile 4,5 milyar avro arasında olduğu tahmin 
ediliyor.
Can kaybı ve maddi hasarda Almanya ilk sırada
Avrupa’da en fazla can kaybının 42 bin kişiyle Almanya’da 
yaşandığı, onu 26 binle Fransa ve 21 binle İtalya’nın 
izlediği görülüyor. Maddi kayıplarda ise 110 milyar avro 
ile Almanya başı çekerken, İtalya 74 milyar, Fransa ise 71 
milyar avroyla Almanya’yı takip ediyor.
Son açıklanan raporu değerlendiren Ekosfer Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Gürbüz, “İklim krizinin aşırı 
hava olaylarının sayısını ve şiddetini artırdığını biliyoruz. 
Bu da önümüzdeki yıllarda ne yazık ki can ve mal 
kaybının artacağını gösteriyor. İklim krizini durdurmak 
için atacağımız adımların maliyetini hesaplarken, ağır 
kalmanın ve iklim krizini durdurmamanın maliyetini 
ise görmezden geliyoruz. Açıklanan veriler bize hemen 
harekete geçmenin ve uyum çalışmalarının önemini bir 
kez daha hatırlatıyor” şeklinde konuştu.

Weather- and climate-
related events cause €4.5 
billion of damage in Turkey
Weather- and climate-related events caused 85,000 to 
145,000 deaths in Europe, and €500 billion worth of material 
damage in Europe over 41 years. According to a study of 
the European Environmental Agency, Turkey lost lost 1897 
people and €4.5 billion to weather and climate.
According to a press release issued by the Ekosfer 
Association, it was found in the latest study of the European 
Environmental Agency covering 32 European countries 
that weather and climate events caused material damages 
worth €500 billion over the last 41 years (from 1980 to the 
end of 2020). These events, some of which are classified as 
disasters, have cost 85,000 to 145,000 lives in Europe. On the 
other hand, weather and climate events cost 1610 to 1897 
lives and €3.7 to 4.5 billion in material damages in Turkey.
€4.5 billion in material damages
The data about the losses and damages were compiled by 
Risklayer, a think-tank; and NatCatService affiliated with the 
insurance organization MünihRe. According to the Risklayer 
data, Turkey lost 1610 lives to weather and climate events 
from 1980 to 2020, while NatCatService argues that it is 
1897. It is estimated that these events cost €3.7 to 4.5 billion 
in material damages.
Germany is in the first place in casualties and material 
damages
Germany is in the first place in Europe with 42,000 
casualties, which is followed by France with 26,000 and Italy 
with 21,000 casualties. Germany also tops the list of material 
damages with €110 billion, and followed by Italy with €74 
billion and France with €71 billion.
Commenting on the latest report, Board Member of the 
Ekosfer Association, Özgür Gürbüz, said: “We know that 
the climate crisis increases the number and severity of 
extreme weather events. Unfortunately, this indicates that 
the number of casualties and damages will increase in the 
upcoming period. While we are paying the price of the steps 
we take to stop the climate crisis, we tend to ignore the cost 
of not acting fast enough and not stopping the climate crisis. 
The data shared with us remind us of the importance of 
taking action and initiating adaptation efforts.”
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Swiss Solar to establish 
a new factory in Turkey
Solar panel and cell maker Swiss Solar will start its 
new plant in Turkey. The plant is built to meet the 
rising demand. The factory will have a capacity of 
1500 MW per year and manufacture bifacial solar 
panels. Switzerland-based solar panel and solar cell 
manufacturer Swiss Solar AG has announced that it 
will establish its new factory in Turkey. The factory is 
planned to meet the solar power demand of Europe 
and the Americas.
The company chose Turkey for land and sea 
transport capabilities and a strong logistic network, 
and the factory will make bifacial PV modules with a 
yearly throughput of 1500 MW. The company plans 
to do production with 10 lines and have a minimum 
production capacity of 5,000 MW by 2027.

Swiss Solar, yeni 
fabrikasını Türkiye’de 
kuracak
Güneş paneli ve hücre üreticisi Swiss Solar, artan 
talebi karşılamak için yeni fabrikasını Türkiye’de 
kuracak. Yılda 1500 MW kapasiteli fabrikada, çift taraflı 
güneş paneli üretecek. Güneş paneli ve güneş hücresi 
üreticisi İsviçre merkezli Swiss Solar AG şirketi, 
Avrupa ile Kuzey ve Güney Amerika’daki güneş enerjisi 
pazar- larına yönelik artan talebi karşılayabilmek için 
yeni fabrikasını Türkiye’de kuracağını açıkladı.
Kara ve deniz yoluyla ulaşım imkanlarına sahip ol- 
ması ve güçlü lojistik alt yapısı nedeniyle Türkiye’nin 
tercih edildiği ifade edilen açıklamada kurulacak olan 
fabrikada çift taraflı PV modüllerinin (bifacial PV) 
üre- tileceği ve yıllık üretim kapasitesinin 1500 MW 
olacağı kaydedildi. Şirket, üç üretim hattıyla üretime 
başlayacağı Türkiye’deki fabrikasında 2027 yılına 
kadar on hatla üretim yapmayı ve en az 5 bin MW 
üretim kapa- sitesine sahip olmayı hedefliyor.
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Solar power installed 
capacity increased by 
1,148.6 MW in 2021
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.  (TEİAŞ) has published the Installed 
Capacity Report for December 2021. According to the report, 
the total installed capacity is 99,819.6 MW, and solar power 
plants accounted for 7,815.6 MW of the total installed capacity 
as of the end of December 2021. Solar power installed 
capacity increased by 70.6 MW compared to the previous 
month. Solar power installed capacity increased by 1,148.6 
MW in 2021.
According to TEİAŞ data, natural gas power plants account 
for the largest part of the installed capacity with 25,573.6 MW, 
followed by dam energy sources with 23,280.4 MW The other 
types of plants had the following installed capacities: wind 
power plants: 10,607.0 MW, remaining lignite power plants: 
10,119.9 MW, imported coal power plants: 8,993.8 MW, stream 
type hydroelectric power plants: 8,212.2 MW, geothermal 
power plants: 1,676.2 MW, and biomass power plants: 1,644.5 
MW.
According to the monthly installed capacity report of TEİAŞ, 
power generation installed capacity reached 99,819.6 MW in 
December with a 445.3 MW increase over the previous month. 
While the number of unlicensed SPPs reached 8,649 with an 
increase of 421 plants over the previous months, the total 
number of SPPs including licensed plants reached 8,389.

2021 yılında güneş 
enerjisinde kurulu güç 
1.148,6 MW arttı
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Aralık 2021 
Kurulu Güç Raporunu Yayınladı. Rapora göre, kurulu 
güç toplamı 99.819,6 MW olurken 2021 Aralık ayı 
sonunda kurulu gücün 7 bin 815,6 MW’lık kısmı 
güneş enerjisi santrallerinden sağlandı. Güneş 
enerjisindeki kurulu güç bir önceki aya göre 70,6 MW 
artış gösterdi. 2021 yılında güneş enerjisinde kurulu 
güç 1.148,6 MW arttı.
TEİAŞ’ın verilerine göre, kurulu güç içerisindeki en 
büyük pay 25.573,6 MW ile doğal gaz santrallerinin, 
ardından ise 23.280,4 MW ile barajlı kaynakların oldu. 
Rüzgar santrallerin kurulu gücü 10.607,0 MW, geride 
kalan linyit santrallerinin kapasitesi 10.119,9 MW 
ithal kömür yakıtlı santrallerin kurulu gücü 8.993,8 
MW olurken akarsu tipi hidroelektrik santrallerin 
kurulu gücü 8.212,2 MW, jeotermalin 1.676,2 MW ve 
biyokütlenin 1.644,5 MW oldu.
TEİAŞ’ın aylık olarak yayınladığı kurulu güç raporuna 
göre, aralık ayında elektrik üretim kurulu gücü bir 
önceki aya göre 445,3 MW artış ile 99.819,6 MW 
değerine ulaştı. Türkiye’deki lisanssız GES sayısı 
ise bir önceki aya göre 421 adet artarak 8.649’a 
ulaşırken lisanslı santral dahil toplam GES adedi 
8.389’a ulaştı.
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“Artificial Sun” 
experiment hits record 
temperature
The clean energy experiment also known as the 
“Artificial Sun” of China reached 70 million degrees 
and maintained this temperature for 17 minutes. As 
part of the project, China aims to create a technology 
that can mimic the reactions of stars. It is reported that 
the project EAST that is also known as the Artificial 
Sun of China got 5 times hotter than the Sun, setting 
a temperature record. The project EAST is planned to 
provide infinite clean energy by mimicking the reactions 
that occur in stars.
Tested in Hefei, the capital of the Anhui province in 
eastern China, the program generates enormous 
amounts of energy by colliding atomic nuclei by nuclear 
fusion. Unlike conventional nuclear power, this method 
does not leave any hazardous waste behind.

‘Yapay Güneş’ 
deneyinde rekor 
sıcaklığa ulaşıldı
Çin’de ‘Yapay Güneş’ olarak bilinen bir temiz enerji 
deneyi, 70 milyon derece sıcaklığa ulaştı ve 17 dakika 
bu sıcaklıkta kaldı. Program yıldızlarda meydana 
gelen reaksiyonları taklit etmeyi sağlayabilecek 
bir teknoloji geliştirmeyi amaçlıyor. Çin’in Yapay 
Güneş olarak tanımlanan EAST projesinin güneşten 
5 kat fazla sıcaklığa ulaşarak rekor kırdığı bildirildi. 
EAST projesi, güneşte ve diğer yıldızlarda meydana 
gelen reaksiyonları yansıtarak sınırsız temiz enerji 
sağlayabilecek bir teknoloji geliştirmeyi amaçlıyor.
Deneysel çalışmaların Doğu Çin’in Anhui Eyaletinin 
başkenti Hefei’de yapıldığı program, nükleer füzyon 
ile atom çekirdeklerini çarpıştırarak büyük miktarda 
enerji üretiyor. Konvansiyonel nükleer enerjidekinin 
aksine, geride hiçbir tehlikeli atık ürün bırakmıyor.
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Belgium to close down its 
nuclear power plants in 
2025
All political parties in the Belgian parliament 
discussed the national energy strategy and the future 
of Belgium’s nuclear power plants.
It was resolved that all nuclear power plants in 
Belgium be closed down in 2025.
The power generation deficit caused to arise from 
decommissioning of nuclear power plants will be 
compensated for by natural gas power plants.
The parliament also resolved that renewable energy 
investments be intensified and next-generation small 
and modular nuclear reactors be built to close the gap.
The Belgian parliament had resolved to end the use of 
nuclear power and decommission the expired reactors 
in 2003.
However, nuclear reactors were allowed to remain 
active for another 10 years to prevent power outages 
in 2015. 
Currently, as the existing reactors are being restored, 
there are 7 active reactors in Belgium including 4 in 
Doel near the Dutch border and 3 in Tihange near 
German and Luxembourg border.
These reactors meet almost half of the nation’s power 
demand.

Belçika, 2025’te 
nükleer enerji 
santrallerini kapatıyor
Belçika parlamentosunda yer alan tüm siyasi partiler, 
ülkenin enerji stratejisini ve nükleer santrallerin 
durumunu görüştü. Görüşmelerde ülkedeki nükleer 
santrallerin 2025 yılında faaliyetine son verilmesi 
konusunda uzlaşmaya varıldı. Nükleer santrallerin 
kapatılması sonucunda ortaya çıkan elektrik üretim 
açığı ise doğal gaz santralleriyle karşılanacak.
Parlamento, açığı kapatmak için yenilenebilir enerji 
yatırımlarını hızlandırmanın yanı sıra yeni nesil küçük 
modüler nükleer reaktörler de inşaa edilmesine karar 
verdi.
Belçika parlamentosu, 2003 yılında nükleer enerji 
kullanımına son vermeye ve faaliyet sürelerini 
dolduran reaktörleri devre dışı bırakmaya karar 
vermişti. Ancak 2015 yılında ülkede elektrik 
kesintilerini önlemek için reaktörün faaliyet 
süreleri, 10 yıl daha uzatılmıştı. Bu dönemde var 
olan reaktörlerin yenilendiği Belçika’da şu anda 
Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4 
adet, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange 
nükleer santralinde de 3 adet olmak üzere toplam 
7 reaktör faaliyet gösteriyor. Bu reaktörlerin ürettiği 
elektrik, ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor.

 KISA-KISA 
 BRIEF ARTICLES 

17
Ocak • Şubat • Mart / January • February • March 2022



Dr. Fatih Birol listed as 
one of TIME Magaazine’s 
“100 Most Influential 
People of 2021”
International Energy Agency (IEA) Chairman Dr. Fatih 
Birol is on “The 100 Most Influential People of 2021” 
list of TIME 100. Also the Honorary President of the 
Sabancı University İstanbul International Center for 
Energy and Climate, Dr. Birol is the only member of the 
list from Turkey. The United States Secretary of State 
and Special Presidential Envoy for Climate, John Kerry 
praised Fatih Birol on his comment on the list. “He’s an 

objective authority on what it will take to slash 
carbon emissions and save our planet,” 

said Kerry.
Head of the International Energy 

Agency (IEA) and Honorary President 
of the Sabancı University İstanbul 
International Center for Energy 
and Climate (IICEC), Dr. Fatih Birol, 
became the only Turkish member 
on “The 100 Most Influential People 

of 2021” list of the TIME Magazine.
Dr. Fatih Birol joined IEA as a young 

analyst in the mid-1990s, rising through 
the ranks to the Head Economist of the 

World Energy Outlook, the flagship of the IEA. He 
was elected one of the most influential people of the 
world of energy by Forbes and the Energy Person of 
the Year by Financial Times. Presiding over the World 
Economic Forum (Davos) Energy Advisory Board, Dr. 
Birol holds many honors including the First Class Order 
of the Rising Sun from the Japanese Emperor, First 
Class Order of the Polar Star from the King of Sweden, 
and first class orders from Austria, Germany and Italy. 
Dr. Fatih Birol served for the Organization of Petroleum 
Exporting Countries in Vienna before IEA, Dr. Birol holds 
an undergraduate degree from the Energy Engineering 
department of İstanbul Technical University, and 
Master’s and PhD degrees in energy economics from 
the Technical University of Vienna. In 2013, Birol was 
awarded a Doctorate of Science honoris causa by 
Imperial College London. He was made an honorary life 
member of Galatasaray Football Club in 2013.

Dr. Fatih Birol, TIME 
Dergisi’nin “2021 
Yılının En Etkili Kişileri” 
listesinde
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, 
TIME 100’ün “2021 Yılının En Etkili 100 Kişisi’ listesinde 
yer aldı. Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi İstanbul 
Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Onursal Başkanı 
da olan Dr. Birol, listede Türkiye’den yer alan tek isim oldu. 
ABD Dışişleri eski Bakanı ve ABD İklim Özel Temsilcisi 
John Kerry, TIME’da yaptığı değerlendirmede Fatih Birol 
için övgüyle bahsetti. Kerry; “Dünya liderlerine 
güvenilir bir danışman olan Birol, karbon 
emisyonlarını azaltmak ve gezegenimizi 
kurtarmak için ne yapılması gerektiği 
konusunda tarafsız bir otorite” 
ifadesini kullandı.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 
Başkanı ve Sabancı Üniversitesi 
İstanbul Uluslararası Enerji 
ve İklim Merkezi (IICEC) 
Onursal Başkanı Dr. Fatih Birol, 
dünyanın en saygın haber ve 
politika dergilerinden biri olan 
TIME’ın “2021 Yılının En Etkili 100 
Kişisi’ listesinde Türkiye’den yer alan 
tek isim oldu.
Dr. Fatih Birol, 1990’ların ortalarında genç 
bir analist olarak katıldığı IEA’nın amiral gemisi World 
Energy Outlook’tan sorumlu Baş Ekonomist pozisyonuna 
yükseldi. Forbes tarafından enerji dünyasının en etkili 
insanlarından biri ve Financial Times tarafından Yılın 
Enerji Kişisi olarak seçildi. Dünya Ekonomik Forumu’nun 
(Davos) Enerji Danışma Kurulu’na başkanlık eden Dr. 
Birol, Japon İmparatoru’nun Yükselen Güneş Nişanı; 
İsveç Kralı’ndan Kutup Yıldızı Nişanı; Avusturya, Almanya 
ve İtalya’dan en yüksek Başkanlık nişanları dahil olmak 
üzere, çok sayıda devlet nişanının da sahibi. IEA’dan önce 
Viyana’daki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nde (OPEC) 
altı yıl çalışan Dr. Birol’un, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
Enerji Mühendisliği alanında lisans derecesi, Viyana Teknik 
Üniversitesi’nden Enerji Ekonomisi alanında Yüksek Lisans 
ve Doktora dereceleri bulunuyor. 2013 yılında Imperial 
College London’dan Fahri Bilim Doktoru unvanına da layık 
görülen Dr. Fatih Birol, Galatasaray Futbol Kulübü’nün ise 
ömür boyu fahri üyesi.
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GLOBAL RENEWABLE 
ENERGY JOBS HIT 12 
MILLION MARK

A
ccording to the “Renewable Energy and Jobs: 
Annual Review 2021” report of the International 
Renewable Energy Agency (IRENA) and the In-
ternational Labor Organization (ILO), renewable 
energy jobs rose from 11.5 million last year to 

12 million this year. 4 million people were employed in the 
renewable energy industry as of the end of 2020. The re-
port issued by IRENA and ILO makes a call for the business 
potential created by an ambitious climate strategy and com-
prehensive policies supporting a fair energy transformation.
According to the joint press release of IRENA and ILO, the re-
port confirms that the COVID-19 pandemic caused delays and 
supply chain disruptions with different employment effects 
on each country. While solar and wind energy jobs continue 
to lead the employment increase in the renewable energy 
industry, 4 million people were employed in the renewable 
energy industry globally as of the end of 2020. While solar 
power created the highest amount of jobs, it was followed 
by wind power with 1.25 million people and biofuel with 2.4 
million people. The falling demand for transport fuels reduced 
the jobs in the liquid biofuel industry. While off-grid solar 

YENILENEBILIR ENERJIDE 
KÜRESEL ISTIHDAM 12 
MILYONA ULAŞTI

U
luslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRE-
NA) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
tarafından hazırlanan “Renewable Energy 
and Jobs: Annual Review 2021 - Yenilene-
bilir Enerji ve İşler: Yıllık İnceleme 2021” 

raporuna göre, dünya çapında yenilenebilir enerji istihdamı 
geçen yıl 11,5 milyon iken bu yıl 12 milyona ulaştı. 2020 
sonu itibarıyla yenilenebilir enerjide 4 milyon kişi güneş 
sektöründe iş buldu. IRENA ve ILO’nun raporu, iddialı 
bir iklim stratejisinin yarattığı iş potansiyeline ve adil bir 
enerji dönüşümünü destekleyen kapsamlı politikalar için 
çağrıda bulunuyor.
IRENA ve ILO tarafından yapılan ortak basın açıklamasına 
göre rapor, COVID-19’un gecikmelere ve tedarik zincirinde 
aksamalara yol açtığını ve istihdam üzerindeki etkilerin 
ülkelere göre değişiklik gösterdiğini doğruluyor. Güneş ve 
rüzgar işleri yenilenebilir enerji sektöründe küresel istihdam 
artışına öncülük etmeye devam ederken dünya genelinde 
2020 sonu itibarıyla yenilenebilir enerjide 4 milyon kişi güneş 
sektöründe iş buldu. Güneş enerjisi istihdamını, 1 milyon 250 
bin kişiyle rüzgar enerjisi, 2,4 milyon kişiyle biyoyakıt sektörü 
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power sales were also affected negatively, companies were 
able to limit job losses.

Global renewable energy jobs by industry, 2012-2020
China held 39% of the global renewable energy jobs in 2020, 
which was followed by Brazil, India, the United States and 
the European Union. Many other countries also create jobs 
in renewable energy. Among them are Vietnam and Malay-
sia which are key exporters of PV systems, Endonesia and 
Colombia which have broad agricultural supply chains, and 
Mexico and Russia which have expanded their wind pow-
er capacities. The solar power industry is also growing in 
sub-Saharan Africa including Nigeria, Togo and South Africa.
While China leads the top 10 countries with the most photo-
voltaic (PV) systems jobs, it is followed by the United States, 
Japan and India.
• Wind power jobs increased from 1.2 million in 2019 to 
1.25 million in 2020.
• Hydroelectricity jobs increased from 1.96 million in 2019 
to 2.18 million in 2020.
• Falling demand associated with the pandemic, cheaper 
fossil fuel options in transport, and negative policy changes 
reduced the biofuel jobs from 2.5 million to 2.4 million globally.
• Energy transition technologies including batteries for elec-
tric vehicle and green hydrogen are expected to create a 
significant amount of jobs. Electrolyzers and other green 
hydrogen infrastructure may create 2 million jobs globally 
from 2030 to 2050.
“The renewable energy industry will create 43 million jobs 
by 2050”
According to the study of the IRENA and ILO, energy trans-
formation will create more jobs than it will wipe out. A sus-
tainability scenario of ILO projects that 24-25 million new 
jobs will be created will 6-7 million jobs will be lost. Moreover, 

izledi. Ulaşım yakıtlarına olan talep düştükçe sıvı biyoyakıt 
istihdamı azaldı. Şebekeden bağımsız güneş enerjisi satışları 
zarar gördü, ancak şirketler iş kayıplarını sınırlayabildi.

Teknolojiye göre küresel yenilenebilir enerji 
istihdamı, 2012-2020
Çin, 2020’de dünya genelinde yenilenebilir enerji işlerinde 
%39’luk bir paya sahipken onu Brezilya, Hindistan, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği üyeleri izliyor. Diğer 
birçok ülke de yenilenebilir enerjide istihdam yaratıyor. 
Bunlar arasında önemli güneş PV ihracatçıları olan Vietnam 
ve Malezya; biyoyakıtlar için geniş tarımsal tedarik zincirleri 
olan Endonezya ve Kolombiya ve rüzgar enerjisi kapasitesini 
büyüten Meksika ve Rusya yer alıyor. Sahra Altı Afrika’da, 
Nijerya, Togo ve Güney Afrika gibi çeşitli ülkelerde de güneş 
enerjisi işleri genişliyor.
Güneş enerjisi fotovoltaik (PV) istihdamında ilk 10 ülke 
sıralamasında da Çin liderliğini korurken sırasıyla ABD, 
Japonya, Hindistan yer alıyor.
• Rüzgar enerjisi istihdamı 2019’da 1,2 milyondan 2020’de 
1,25 milyona artış gösterdi.
• Hidroelektrik istihdamı 2019’da 1,96 milyondan 2020’de 
2,18 milyona yükseldi.
• Pandemi kaynaklı talep düşüşleri, ulaşımda kullanılan fosil 
yakıtların daha düşük fiyatları ve olumsuz politika değişiklik-
leri nedeniyle biyoyakıt işleri dünya çapında 2,5 milyondan 
2,4 milyona düştü.
• Elektrikli araçlar için piller ve yeşil hidrojen gibi enerji 
geçiş teknolojilerinin önemli iş yaratıcıları olması bekleniyor. 
Elektrolizörler ve diğer yeşil hidrojen altyapısı, 2030’dan 
2050’ye kadar küresel olarak yaklaşık 2 milyon iş yaratabilir.
“Yenilenebilir enerji sektörü 2050 yılına kadar 43 milyon 
istihdam sağlayacak”
IRENA ve ILO’nun çalışmaları, enerji dönüşümü ile kay-
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5 million employees who will be made redundant as 
a result of the energy transformation will be able to 
find a new job with the same occupation in another 
industry. The Global Energy Transition Outlook of 
IRENA estimates that the renewable energy industry 
may create 43 million jobs by 2050.
Commenting on the report, IRENA General Director 
Francesco La Camera said: “Renewable energy is able 
to create jobs and achieve climate objectives. Govern-
ments should raise their voice for achieving net zero in 
the upcoming COP26 talks. The only way forward is to 
increase investments in a fair and inclusive transition 
and have all socioeconomic benefits in the process.”

“A diverse workforce is needed for a fair 
transition”
Noting that female employees are affected more by 
the pandemic, the report highlights the importance of 
dignified jobs for a fair transition, pointing out that the 
jobs should pay enough for subsistence, workplaces 
should be safe and employee rights should be assured. 
A fair transition requires a diverse labor force that 
offers equal opportunity for men and women and 
open career paths for young people, minorities and 
marginalized groups. This is what makes International 
Labor Standards and collective bargaining regulations 
important.
According to the report, delivering on the renewable 
energy promise will depend on the ambitious policies 
that will direct energy transition over the next decade. 
In addition to spreading, activating and integrating 
sectoral policies, it is necessary to overcome the obsta-
cles in the larger economy and minimize the potential 
inconsistencies between business losses and gains.

“Industrial policies are required to create 
feasible supply chains”
Cross-border supply issues caused by the COVID-19 
restrictions have shown the importance of local value 
chains. Enhancing local chains will make it easier to 
leverage new economic activities to create local jobs 
and revenue. On the other hand, feasible supply chains 
will be based on industrial policies. It is necessary to 
create education and training strategies to raise a qual-
ified labor force, take active labor market measures to 
provide sufficient employment services, provide social 
protection as well as re-training and certification to 
assist workers and communities relying on fossil fuels, 
and design public investment strategies to subsidize 
economic development and diversification.

bedilenden daha fazla işin kazanılacağını ifade ediyor. 2030 
yılına kadar bir ILO küresel sürdürülebilirlik senaryosu, 24-25 
milyon yeni işin, 6 ila 7 milyonluk iş kaybından çok daha fazla 
olacağını ve telafi sağlayacağını tahmin ediyor. Ayrıca, işini 
kaybeden yaklaşık 5 milyon işçi aynı meslekte başka bir sektörde 
yeni iş bulabilecek. IRENA’nın Dünya Enerji Geçişi Görünümü, 
yenilenebilir enerji sektörünün 2050 yılına kadar 43 milyon 
istihdam sağlayabileceğini tahmin ediyor.
Rapor ile ilgili açıklama yapan IRENA Genel Direktörü Fran-
cesco La Camera: “Yenilenebilir enerjinin istihdam yaratma 
ve iklim hedeflerini karşılama yeteneği ortadadır. Önümüzdeki 
COP26 görüşmelerinde hükümetlerin net sıfıra ulaşma isteklerini 
yükseltmesi gerekiyor. İleriye dönük tek yol, adil ve kapsayıcı bir 
geçişte yatırımları artırmak ve bu süreçteki tüm sosyoekonomik 
faydaları elde etmektir.” ifadelerini kullandı.

“Adil bir geçiş için çeşitliliğe sahip bir işgücü 
gerekiyor”
Kadın çalışanların salgından daha fazla zarar gördüğünü belirten 
rapor, adil bir geçiş için insana yakışır işlerin önemini vurgula-
yarak; işlerin geçimlik bir ücret ödemesinin, işyerlerinin güvenli 
olmasının ve çalışan haklarının güvence altına alınmasının gerek-
liliğinin de altını çiziyor. Adil bir geçiş, kadınlar ve erkekler için 
eşit şans sunan, kariyer yolları gençlere, azınlıklara ve marjinal 
gruplara açık olan çeşitliliğe sahip bir işgücü gerektiriyor. Ulus-
lararası Çalışma Standartları ve toplu pazarlık düzenlemeleri 
bu bağlamda önem arz ediyor.
Rapora göre, yenilenebilir enerji iş potansiyellerinin yerine ge-
tirilmesi, önümüzdeki on yıl içinde enerji geçişini yönlendirecek 
iddialı politikalara bağlı olacak. Sektörel politikaların yaygınlaş-
tırılması, etkinleştirilmesi ve entegre edilmesine ek olarak, daha 
geniş ekonomideki yapısal engellerin üstesinden gelinmesi ve 
geçiş sırasında iş kayıpları ile kazançlar arasındaki olası uyum-
suzlukların en aza indirilmesi gerekiyor.

“Uygulanabilir tedarik zincirleri oluşturmak için 
endüstriyel politikalar gerekiyor”
COVID-19 kısıtlamalarının neden olduğu sınır ötesi tedarik 
kesintileri, yerel değer zincirlerinin önemini de göstermiş oldu. 
Bunları güçlendirmek, mevcut ve yeni ekonomik faaliyetlerden 
yararlanarak yerel iş yaratma ve gelir yaratmayı kolaylaştıra-
caktır. Uygulanabilir tedarik zincirleri oluşturmak endüstriyel 
politikalar ile sağlanacak. Vasıflı bir işgücü yaratmak için eğitim 
ve öğretim stratejileri; yeterli istihdam hizmetleri sağlamak için 
aktif  işgücü piyasası önlemleri; fosil yakıtlara bağımlı işçilere 
ve topluluklara yardımcı olmak için sosyal koruma ile birlik-
te yeniden eğitim ve sertifikalandırma ve bölgesel ekonomik 
kalkınmayı ve çeşitlendirmeyi desteklemek için kamu yatırım 
stratejileri oluşturmak gerekiyor.
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GÜNDER MOVES TO 
ANOTHER LOCATION!
The Turkey Division of Solar Power International - GÜNDER 
moves to its new office on January 1, 2022.
All solar power friends are welcome to GÜNDER’s new address.

GÜNDER Head Office:
Via Green İş Merkezi, Mustafa Kemal Mh., 2079. Sk., No:2/B 
Ofis:35, 06510 Çankaya/Ankara

DERNEĞIMIZIN 
ADRESI DEĞIŞTI!
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölü-
mü-GÜNDER olarak ofisimizi yeniledik. Derneğimiz,  
1 Ocak 2022 itibariyle yeni adresine taşındı.
Tüm Güneş Enerjisi Dostlarını GÜNDER’in yeni ofisine 
bekleriz.

GÜNDER Merkez Ofis:
Via Green İş Merkezi, Mustafa Kemal Mh., 2079. Sk., 
No:2/B Ofis:35, 06510 Çankaya/Ankara
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GÜNDER: “TURKEY’S 
SOLAR POWER CAPACITY 
TO REACH 12 GW IN 2023”
The Turkey Division of Solar Power 
International (GÜNDER) issued a press release 
providing a review of 2021 and expectations 
from 2022:

In 2021, we worked hard for a transition to sustainable, 
safe and affordable energy sources while our efforts were 
eclipsed by the pandemic. In the early days of 2022, rising 
energy prices have also caused an inflation affecting many 
economies around the world. Natural gas and power prices 
as well as problems with regional natural gas supply have 
skyrocketed in Europe and major markets in Asia, causing 
fluctuations in markets.  We believe that sharing GÜNDER’s 
review of 2021 and expectations from 2022 will empower 
us all for a healthier and more positive outlook of 2022.

“More investments are required for low-carbon energy 
technologies”
The pandemic that broke out in 2020 gave rise to efforts to 
overcome global challenges and restore the pre-pandemic 

GÜNDER: “2023 YILINDA 
TÜRKIYE’NIN GÜNEŞ 
ENERJISI KAPASITESI EN 
AZ 12 GW’A ULAŞACAK
Uluslararası Güneş Enerjisi Derneği 
Türkiye Bölümü GÜNDER, 2021 yılı 
değerlendirmelerini ve 2022 yılı öngörülerini 
içeren basın bülteni yayınladı:

Sürdürülebilir, güvenli ve uygun fiyatlı enerji kaynaklarına 
dönüşüm için çalıştığımız ancak pandeminin gölgesinde 
geçen bir yılı daha geride bıraktık. 2022 yılına yeni başladığı-
mız bugünlerde, enerji fiyatlarındaki artışlar, dünya çapında 
birçok ekonomiyi etkileyen geniş bir enflasyon artışına da 
yol açmış durumda. Son haftalarda özellikle doğal gaz ve 
elektrik fiyatları ve bölgesel doğalgaz arzındaki sorunlar gerek 
ülkemizde gerekse Avrupa ve büyük Asya pazarlarında rekor 
seviyelere yükselerek piyasalarda dalgalanmalara yol açtı.  
2022 yılına daha sağlıklı ve olumlu bakabilmek umuduyla 
GÜNDER olarak bir önceki yıla dair değerlendirmelerimizi 
ve bu yılki beklentilerimizi sizlerle paylaşmanın hepimize 
güç vereceğine inanıyoruz.
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conditions in 2021. Disruptions in global supply chains and 
upheaval in energy markets also affected the industries in 
Turkey, and different social and environmental effects caused 
by the climate crisis left their mark on 2021. The rapid recovery 
foreseen in 2022 and the increases in the costs of oil, natural 
gas and coal give rise to serious cost increases worldwide, and 
Turkey is no exception. The sharp increase in natural gas prices 
and the inability of low-carbon resources to meet this rapidly 
increasing power demand make carbon-intensive resources 
more competitive and increase the demand. Risking the prom-
ises to reduce greenhouse gas emissions, this will make climate 
objectives even more difficult to achieve.
The need for decarburization of the energy-intensive industries 
also raised questions about energy transition in connection with 
the use of fossil fuels in 2021, and this is only possible with 
the right public policies, financial models and new technologies. 
Investing more intensively in low-carbon energy technologies, 
and developing smart and strong electric grids will help us 
overcome emission challenges, one of the world’s most urgent 
problems today. Thanks to building up renewable energy capac-
ity and storing renewable energy and utilizing green hydrogen 
technologies, it appears to be possible to speed up this energy 
transition and bring the costs of these technologies to readily 
accessible levels within 5 to 10 years.

“Our solar power capacity has reached 8 GW, and we 
aim to reach 11 GW this year”
As of the end of 2021, Turkey achieved a solar power installed 
capacity of 7,815.6 MW, and the overall power generation in-
stalled capacity of Turkey reached 99,819.6 MW. Solar power 
installed capacity increased by 1,148.6 MW with the natural 
gas power plants representing the largest part of the installed 
capacity with 25,573.6 MW in 2021. The other sources in 
the energy mix were as follows: dam power plants: 23,280.4 
MW, wind power plants: 10,607.0 MW, lignite power plants: 
10,119.9 MW, imported coal power plants: 8,993.8 MW, stream 
type hydroelectric power plants: 8,212.2 MW, geothermal power 
plants: 1,676.2 MW, and biomass power plants: 1,644.5 MW. 
While the number of unlicensed SPPs reached 8,649 with an 
increase of 421 plants over the previous months, the total 
number of SPPs including licensed plants reached 8,389.
GÜNDER expects to go beyond 10 GW and reach 11 GW in 
solar power capacity as new developments in the SPP market 
as well as hybrid power plants and the RERA SPP projects are 
launched in 2022. We expect the solar power installed capacity 
to rise to 12 GW by 2023 and 40 GW by 2030. Installation of 
40 GW of installed capacity (more than 4 times the capacity 
installed in over the past 7 years) will help increase employment 
and qualified labor in the industry and double the capacity of 

“Düşük karbonlu enerji teknolojilerine daha fazla 
yatırım yapılmalı”
2020 yılında başlayan pandemi süreci ile 2021 yılında küresel 
zorlukların aşılması ve salgın öncesindeki koşulların yeniden 
sağlanabilmesine yönelik çabaların ortaya konduğu bir süreç 
yaşanmıştır. Küresel tedarik zincirindeki aksamalar ve enerji 
piyasalarındaki çalkantılar Türkiye’deki sektörleri de etkisi altına 
almış olup iklim krizinin etkilerinin tüm coğrafyalarda yarat-
tığı farklı sosyal ve çevresel etkiler de aynı döneme damgasını 
vurmuştur. 2022 yılında gerçekleşmesi öngörülen hızlı ekono-
mik toparlanma ile petrol, doğal gaz ve kömür maliyetlerinde 
meydana gelen artışlar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin 
elektrik üretiminde ciddi maliyet artışlarına yol açmaktadır. Doğal 
gaz fiyatlarındaki keskin artış ve düşük karbonlu kaynakların 
hızla artan bu enerji talebini henüz karşılayabilecek kapasitede 
olmaması, maliyet açısından karbon yoğun kaynakları daha 
rekabetçi hale getirerek talebi artırmaktadır. Uluslararası sera 
gazı emisyonlarını azaltma vaatlerini tehlikeye atan bu durum, 
iklim hedeflerinin önüne set çekmektedir.
Enerji yoğun sektörlerde karbondan arındırmaya duyulan ihtiyaç, 
özellikle küresel düzeyde 2021 yılında fosil yakıt kullanımı ile ilgili 
enerji dönüşümü sorgulamalarının da artmasına yol açmıştır. 
Kuşkusuz, bahsi geçen küresel enerji dönüşümü; uygun kamu 
politikalarının, finansal modellerin oluşturulması ve en yeni 
teknolojilerin geliştirilmesi ile sağlanabilecektir. Düşük karbonlu 
enerji teknolojilerine daha fazla yatırım yapılması, sağlam ve akıllı 
elektrik şebekelerinin geliştirilmesi, günümüzün en büyük küresel 
problemlerinden biri olan emisyon zorluklarından kurtulmamıza 
yardımcı olacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesini 
artırarak depolama ve yeşil hidrojen teknolojilerinin birlikteliği 
sayesinde, bahsi geçen enerji dönüşümünü hızlandırmak, 5-10 
yıl içinde bu teknolojilerin maliyetlerini kamusal boyutlara ge-
tirmek mümkün görünmektedir.

“Güneş enerjisi kapasitemiz 8 GW’a yaklaştı, bu yıl 
11 GW’a ulaşmayı hedefliyoruz”
2021 Aralık ayı sonu itibariyle ülkemiz kurulu gücünün 7 bin 
815,6 MW’lık kısmının güneş enerjisi santrallerinden sağlan-
dığı ve Türkiye’nin elektrik üretim toplam kurulu gücünün ise 
99.819,6 MW değerine ulaştığı görülmüştür. 2021 yılı boyunca 
güneş enerjisinde kurulu güç 1.148,6 MW artış gösterirken 
kurulu güç içerisindeki en büyük pay 25.573,6 MW ile doğal 
gaz santrallerinin olmaya devam etmektedir. 23.280,4 MW ile 
barajlı kaynaklar kapasitede pay alırken rüzgar santrallerin ku-
rulu gücü 10.607,0 MW, linyit santrallerinin 10.119,9 MW, ithal 
kömür yakıtlı santrallerin kurulu gücü 8.993,8 MW, akarsu tipi 
hidroelektrik santrallerin kurulu gücü 8.212,2 MW, jeotermalin 
1.676,2 MW ve biyokütlenin 1.644,5 MW olarak gerçekleşmiştir. 
Türkiye’deki lisanssız GES sayısı ise bir önceki aya göre 421 adet 
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domestic panel technologies and manufacturing industry, 
making Turkey the regional leader of solar power.

“The need for sustainable capacities is on the rise”
2021 was the year of rooftop SPPs. Facilitated by new unli-
censed power generation directive that entered into effect in 
May 2019 the rooftop PV market received more than 2,000 
applications, surpassing 1,000 MW of capacity last year. We 
believe that this trend will continue in 2022. Particularly the 
increase in the number of rooftop SPPs, making it compulsory 
for the new residential buildings to have SPPs, permitting to 
make investments in the Free Market for development of the 
industry, Renewable Energy Supply Agreements, Rooftop 
Rental, improving the use of Hybrid plants, introduction of 
more Electric Vehicles in our lives, and launching mini-RERAs 
will be instrumental in achieving the expected installed ca-
pacities. In addition, increasing the R&D activities for energy 
efficiency and storage and spreading energy cooperatives as 
one of the most fair and clean methods of community energy 
nationwide will enhance this process even further.
According to the investigations of the public and our stake-
holders in the industry, there is a minimum technical potential 
of 20 GW is available for rooftop PV systems in Turkey. The 
majority of this potential is available for multi-household 
residential buildings, which is followed by commercial, public 
and industrial buildings. As the unlicensed installations for 
self-consumption for cement factories, hotels and hospitals 

artarak 8.649’a ulaşırken lisanslı santral dahil toplam GES 
adedi 8.389’a ulaşmıştır.
GÜNDER olarak çatı GES pazarındaki gelişmelerin, hibrit 
tesis kurulumlarının ve YEKA GES projelerinin hayata ge-
çirilmesi ile birlikte 2022 yılında 10 GW’ı geçeceğimiz ve 11 
GW’a yaklaşacağımız bir güneş kapasitesine ulaşacağımızı 
öngörmekteyiz. Güneş enerjisi kurulu gücünün 2023 yılında 
en az 12 GW ve 2030 yılına kadar ise 40 GW seviyelerine ula-
şacağını tahmin ediyoruz. 40 GW kurulu gücün kurulması ile 
(son 7 yılda kurulan kapasitenin 4 katından daha fazla kurulum) 
sektörel istihdamın ve nitelikli iş gücünün artmasını, yerli panel 
teknolojilerinin ve üretim endüstrisinin kapasitesinin bugünkü 
kapasitelerin 2 katına çıkmasını ve Türkiye’nin bölgesel bir 
Güneş lideri noktasına gelmesini sağlayacaktır.

“Sürdürülebilir kapasitelere olan ihtiyaç artıyor”
 Sektör olarak, 2021 yılını çatı GES yılı olarak geçirdik. 2019 yılı 
Mayıs ayında düzenlenen yeni Lisanssız mevzuatı ile önü açılan 
çatı tipi güneş santrali pazarında başvuru sayısı geçtiğimiz yıl 2 
bini geçerek 1000 MW üzerinde kapasiteye ulaştı. 2022 yılında 
da bu alandaki artışın devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle 
çatı tipi GES’lerin artması, yeni yapılacak konutlarda GES 
zorunluluğu getirilmesi, sektörün gelişimi için Serbest Piyasada 
Yatırım İmkanı, Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları, Çatı 
Kiralama, Hibrit Tesisi Kullanımının Geliştirilmesi, Elektrikli 
Araçların hayatlarımıza hızlanarak katılması ve Mini-YEKA 
gibi başlıkların hayata geçirilmesi beklenen kurulu güçlere 
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whose rooftops are not available become more common, 
we expect that minimum 10 GW of potential will be put into 
operation in the upcoming years. It is estimated that the 
economic potential requires an investment budget of $6 
billion, and can be used to reduce natural gas imports by 
$300 million per year. Solar power offers this potential to 
ensure security of energy supply. Putting this capacity into 
action is only possible by providing solar power investments 
with a sustainable capacity.

Are incentives as important as always for renewable 
power generation by domestic means?
The systems installed under YEKDEM (Renewable Energy 
Sources Subsidy Mechanism), and wind and solar power 
plant investments made since the Renewable Energy Law 
took effect in 2005 made a significant contribution to the 
installed capacity of Turkey.  The rising trend in the total 
installed capacity of Turkey will continue if such incentives 
provided to such plants generating power from domestic 
renewable resources continue for the first 10 years of those 
plants. The RERA competitions developed after YEKDEM 
pioneered multiple aspects including improving the rate of 
domestic production in the relevant technologies, incentiviz-
ing the R&D centers, reducing the current deficit by creating 
added value, and increasing job opportunities. The process 
of developing mechanisms for renewable energy in Turkey 
continues with the RER-G (Renewable Energy Resource 
Guarantee System) that is intended to popularize the use of 
renewable energy for power generation and consumption.
Considering the magnitude of the potential of renewable 
energy in Turkey, it is necessary to act more quickly to plan 
for a sustainable capacity and put the investments into action 
to improve the solar power industry. Hybrid plants other than 
solar and wind energy, such as hydroelectric, geothermal 
and biomass, commissioned in 2021 were imposed certain 
limitations, and a considerable contribution may be made to 
the renewable energy installed capacity if such limitations are 
removed. One of the new practices to grow capacity further 
is to allow installation of licensed plants that do not have a 
purchase guarantee but may be entitled to sell electricity to 
the free market under bilateral agreements or through EPİAŞ. 
In other words, the sector has some expectations from the 
new SPPs to be built as part of the competition, which will not 
have a purchase guarantee, and the government is expected 
to make regulations for this purpose.
An analysis of domestic production reveals that domestic 
manufacturers of modules and cells improve their capacities, 
qualities and exports. Thanks to the anti-damping and moni-
toring activities in the PV Module industry in the last 5 years, 

ulaşmamızda önemli birer atılım olacaktır. Ayrıca, enerji verim-
liliği ve depolamaya yönelik ARGE faaliyetlerinin artırılması ve 
topluluk enerjisinin en adil ve temiz yöntemlerinden biri olan 
enerji kooperatiflerinin tüm Türkiye’de ve yerelde yaygınlaştı-
rılması bu süreci güçlendirecektir.
Sektör paydaşlarımız ve kamunun yaptığı araştırmalara göre, 
Türkiye’deki binalarda çatı üstü güneş sistemleri için en az 20 
GW’lık teknik potansiyel mevcut. Bu potansiyelin büyük kısmı çok 
haneli konutlar için bulunmakta, ticari, kamu ve sanayi binaları 
da bunu takip etmektedir. Çatıları müsait olmayan Çimento 
Fabrikası, Oteller, Hastaneler gibi işletmeler için de öztüketim 
amaçlı lisanssız kurulumların da artması ile toplamda en az 10 
GW’lık bir potansiyelin önümüzdeki yıllarda işletmeye alınmasını 
bekliyoruz. 6 milyar dolar yatırım bütçesi gerektiren ekonomik 
potansiyel ile yılda 300 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının 
önlenebileceği hesaplanıyor. Enerji arz güvenliğini sağlamak 
çin gereken bu potansiyel ise güneş enerjisinde bulunuyor. Bu 
gücü hayata geçirmenin yolu ise güneş enerjisi yatırımlarına 
sürdürülebilir kapasite sunmaktan geçiyor.

Yerli ve yenilenebilir üretimin gelişimi için teşvikler 
her zaman olduğu gibi önemli mi?
Yine sektörümüzün en önemli başlıklarından biri olan YEKDEM 
(Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması) kap-
samında oluşturulan sistemler ile YEK Kanunu’nun yürürlüğe 
girdiği 2005 tarihinden bu yana, rüzgar ve güneş enerjisi yatırım-
ları ülkemiz kurulu gücüne büyük katkılar sunmaktaydı.  2020 
yılı sonuna kadar uygulanan yenilenebilir ve yerli kaynaklardan 
elektrik üreten santrallere verilen bu teşviklerin santrallerin ilk 10 
yılı için devam etmesi ile beraber Türkiye toplam kurulu gücünde 
artış eğilimi devam edecektir. YEKDEM sonrasında geliştirilen 
YEKA yarışmalarının ilanı ile ilgili teknolojilerin yerli üretimden 
destek alması, Ar-Ge merkezlerinin teşvik edilmesi, katma değer 
yaratılarak cari açığın azaltılması ve istihdam olanaklarının 
artması gibi çok boyutlu gelişmelere öncülük edilmiştir. Ayrıca, 
elektrik üretim ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefleyen YEK-G (Yenile-
nebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi) ile birlikte Türkiye’de 
yenilenebilir enerji için çeşitli mekanizmaların geliştirildiği süreç 
hızla devam etmektedir.
Türkiye’deki yenilenebilir enerji potansiyelin büyüklüğü göz 
önüne alındığında, güneş enerjisi sektörünün gelişimi için sür-
dürülebilir kapasite planlamasının yapılması ve yatırımların 
hayata geçirilmesi için daha hızlı yol almamız gerektiği gö-
rülmektedir. Özellikle, 2021 yılında uygulamaya alınan hibrit 
tesislerle ilgili olarak hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle gibi 
güneş ve rüzgâr dışı kaynaklara yönelik santrallere bazı limitler 
getirilmiş olup bu limitlerin kaldırılması ile yenilenebilir enerji 
kapasitesine büyük katkı sağlanabilir. Kapasitenin arttılması için 
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Turkey has turned into an OEM production hub thousands of 
jobs, 3000 MW of capacity and soaring export numbers. We 
believe that the industry, having grown out of adolescence 
with extended regulations after 2022 and expansion beyond 
China, will mature and become a key player worldwide with 
new factories and businesses.

“We are working on distribution cost reliefs”
The changes in power tariffs that took effect on January 1, 
2022, removed the discounts on the distribution fees of the 
renewable energy projects subject to the power distribution 
tariffs of the SPP projects put into operation prior to 2017 
in a move that hinders the rights granted to project owners. 
This and similar other changes in the tariffs may create un-
certainty in the market, affecting the financing conditions of 
the investments that were previously made in the renewable 
energy industry, and make the conditions for future invest-
ments fragile. All stakeholders involved including non-gov-
ernmental organizations as well as investment and financing 
organizations came together and presented to the Ministry 
and industry representatives our opinions and suggestions 
about such regulations that affect the current and future 
clean energy capacity of Turkey, changing the feasibility of 
investments. GÜNDER and its stakeholders will continue to 
make every effort to minimize the problems of the industry 
and provide the right conditions for renewable energy to grow.

30 Years with GÜNDER and Solar Power...
2022 is a special year for GÜNDER. We are preparing to cel-
ebrate our 30th year with all our member organizations and 
representatives, hoping to help Turkey raise its solar power 
capacity to 30 GW. Leading the way for our industry on to 
2022, we have made every effort to spread the production 
and applications of solar power systems by taking part in 
national and international projects. We contribute to popular-
izing solar power at the grassroots level with such activities as 
information meetings, platforms, training programs, seminars, 
workshops, conferences and sectoral publications. GÜNDER 
continues to contribute to employment, climate objectives 
and the environment in addition to solar power with about 
20 projects carried out so far. As evident from our progress 
we owe to our past management and teammates, we are 
on the right way
As part of the second phase of the on-site installation stage 
of the Forest Village Solar Power Project (ORKÖYPV) launched 
in partnership with the United Nations Development Program 
(UNDP) Turkey, GÜNDER continues to install solar panels 
of different power ratings on the rooftops of village houses. 
Also, the GÜNDER VOC Test Centers Project (GÜNDERMYM) 
is launched under a grant agreement with the Ministry of 

yapılabilecek yeniliklerden bir tanesi de alım garantisi olmayan 
ancak ikili anlaşma ile ya da EPİAŞ üzerinden serbest piyasaya 
elektrik satma hakkı olacak lisanslı tesislerin de kurulabilmesi-
nin sağlanmasıdır. Diğer bir anlamda, yarışmadan ancak alım 
garantisi almadan kurulacak yeni GES tesisleri için de sektörel 
anlamda bir beklenti bulunmakta, bu anlamda Kamudan yeni 
düzenlemeler yapılması beklenmektedir.
Yerli üretim noktasında bir değerlendirme yaptığımızda, yurti-
çinde üretin yapan modül ve hücre fabrikalarının hem kapasite-
lerini, hem kalitelerini hem de ihracat miktarlarını arttırdıklarını 
görüyoruz. PV Modül endüstrisi için 5 yıldır devam eden anti-
damping ve gözetim uygulamaları sayesinde bugün 1000’lerce 
kişinin istihdam edildiği fabrikalar yılda 3000 MW’a ulaşan 
bir kapasite, Türkiye’nin OEM üretim üsse olması ve ihracat 
miktarlarındaki artışın gerçekleştiğini biliyoruz. Bununla birlikte 
2022 yılından itibaren de ilgili düzenlemelerin uzatılması ve 
Çin dışı başka ülkelere de genişletilmesi ile ergenlik dönemini 
bitiren bu endüstrinin artık olgunluk çağına ulaşacağına ve yeni 
eklenecek fabrika ve işletmeler ile Dünya’da önemli bir konuma 
geleceğine inanıyoruz.

“Dağıtım bedelleri ile ilgili mağduriyetlerin çözümü 
için çalışıyoruz”
Ülkemizde 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olan elektrik ta-
rifelerinde yapılan değişiklikler ile , özellikle 2017 öncesinde 
işletmeye alınan GES projelerinin elektrik dağıtım tarifesine 
bağlı yenilenebilir projelerinin dağıtım bedellerine yapılan in-
dirimler kaldırılmışolup proje sahiplerine tanınmış hakların 
sekteye uğramasına yol açılmıştır. Tarife tablosundaki bu ve 
benzeri değişiklikler piyasada belirsizlik ortamı yaratarak yeni-
lenebilir enerji sektörüne yönelik geçmişte yapılan yatırımların 
finansman koşullarını etkilerken gelecekteki yatırımlar için ise 
koşulları kırılgan hale getirebilmektedir. Ülkemizin temiz enerji 
kapasitesinin bugününü ve geleceğini etkileyen; yatırımların fizi-
bilitesini değiştiren bu düzenlemeler ile ilgili olarak sivil toplum 
kuruluşlarımız, yatırım ve finansman tarafı başta olmak üzere, 
tüm paydaşlarımız bir araya gelerek gerekli görüş ve önerilerimizi 
Bakanlığımıza ve sektör temsilcilerimize sunduk. GÜNDER ve 
paydaşları olarak, sektörel problemlerin en aza indirilmesi ve 
yenilenebilir enerjinin doğru koşullar altında gelişimini sağlamak 
için çalışmalarımız devam edecek.

GÜNDER ve Güneş Enerjisi ile geçen 30 Yıl…
GÜNDER için 2022 yılı ayrı bir öneme sahip. 30. yılımızı tüm 
üye kurum, kuruluşlarımız ve temsilcilerimiz ile kutlamaya ve 
Türkiye güneş enerjisi kapasitesinin 30 GW’lara yükseleceği 
daha nice yılları da görmek için çalışmalara devam etmeye 
hazırlanıyoruz. Türkiye’de güneş enerjisi sistemlerinin üretimi 
ve uygulamalarının yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar ya-

 GÜNDER’DEN 
 FROM GÜNDER 

29
Ocak • Şubat • Mart / January • February • March 2022



Family, Labor and Social Services, Department of European 
Union and Financial Aids. Established to improve the con-
nection between education and employment, GÜNDERMYM 
will train qualified and certified workforce for the solar power 
industry. We have established an occupational qualification 
center to improve the professional capacity of our industry. 
In this project, we define minimum standards and national 
qualifications for various tasks including installations at tech-
nician, operator and engineer levels. The project is intended to 
improve management of installation expenses and maximize 
occupational safety.

“The road to net zero emissions is tough but not 
impossible”
 We know that not everything will run smoothly on the way 
to net zero emissions. In the next part of its global road map, 
the energy industry has to help financial markets redirect 
the capital from fossil fuels to sustainable assets such as 
renewable energy, reflecting this change further. Invest-
ments should be redirected, and more incentive packages 
should be made available not only for green transformation 
but also for all carbon-related sectors including agriculture, 
industry, waste processing and transport. Power purchase 
agreements, reasonable loans and tax reductions may be 
introduced to solar energy investments in particular, and 
additional subsidies may be provided for those who consider 
investing in power storage. GÜNDER is committed to carrying 
out activities, projects, publications and partnerships to bring 
the legislation and practices in Turkey to a common ground 
with global efforts.
Life will flourish with the Sun. On to healthy and good days...

parak ulusal ve uluslararası projelere katılarak sektörümüzü 
bugünlere getirmeye çalıştık. Bilgilendirme toplantıları, plat-
formlar, çeşitli eğitim, seminer, çalıştay, konferans ve sektörel 
yayıncılık gibi faaliyetler ile güneş enerjisinin toplumsal tabana 
yayılmasına katkı sunuyoruz. GÜNDER olarak bugüne kadar 
yürüttüğümüz 20’ye yakın proje ile sadece güneş enerjisine 
değil, istihdama, iklim hedeflerine ve çevreye katkı sunma mü-
cadelemizi de sürdürüyoruz. Geçmiş Yönetimlerimizin ve Ekip 
Arkadaşlarımızın desteği ile geldiğimiz ve güneş enerjisine hak 
ettiği değeri kazandıran bugünler gösteriyor ki doğru yoldayız.
GÜNDER olarak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) Türkiye ile ortak yürüttüğümüz Orman Köylerinde 
Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi İçin Sürdürülebilir Enerji 
Finans Mekanizması (ORKÖY PV) Projesi kapsamında saha 
kurulumlarının ikinci adımı olarak, belirlenen köylerdeki hane 
halkının çatılarına muhtelif  güçlerde Güneş Enerji Santrali 
kurulması aşamasına geçildi ve proje sürecimiz devam ediyor. 
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa 
Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile imzalanan 
hibe sözleşmesi kapsamında, GÜNDER VOC Test Merkezleri 
Projesi (GÜNDERMYM) için çalışmalara başlandı. Eğitim 
ve istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi hedefiyle yola 
çıkan GÜNDERMYM ile güneş enerjisi sektörü için nite-
likli ve sertifikalı işgücü geliştirilecek. Sektörümüzün mesleki 
yeterliliğinin gelişmesi konusunda yaptığımız çalışmalar için 
mesleki yeterlilik merkezimizi kurduk. Tekniker, teknisyen ve 
mühendis seviyesinde kurulum dahil asgari standartların ve 
ulusal yeterliliklerinin belirlenmesini üstlendik. Bu yeterlilikle 
hem kurulum maliyetlerinin doğru yönetilmesi hem de iş 
güvenliğinden en üst düzeyde faydalanılmasını hedefliyoruz.

“Net sıfır emisyona giden yol zorlu; ama imkansız 
değil”
 Biliyoruz ki, net sıfır emisyona giden bu yolda her şey sorunsuz 
ilerlemiyor ve ilerlemeyecek. Sektörün bundan sonraki küresel 
yol haritasında, finansal piyasaların sermayeyi fosil yakıtlardan 
yenilenebilir enerji gibi sürdürülebilir varlıklara tahsis ederek 
bu değişimi yansıtması gerekiyor. Yatırımların yeniden yön-
lendirilmesi, sadece enerji dönüşümü için değil; tarım, sanayi, 
atık ve ulaştırma gibi karbonla ilgili tüm sektörlere ekonomik 
teşvik paketlerinin artması gerekiyor. Özellikle güneş enerjisi 
yatırımlarına; güç alım anlaşmaları, uygun kredi imkanları ve 
vergi indirimleri gibi teşvikler getirilerek depolama yatırımı 
düşünenler için ek destekler de sağlanabilir. GÜNDER olarak, 
Türkiye’deki mevzuatın ve uygulamaların küresel çabalar ile 
aynı paydada buluşması için çalışmalarımız, projelerimiz, ya-
yınlarımız ve yeni ortaklıklar ile etkinliklerimiz devam edecek.
Yaşam Güneş ile Yeşerecek. Sağlıklı ve Güzel Günlere…
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GÜNDERMYM 
HOLDS QUESTION 
BANK PREPARATION 
WORKSHOPS
The team of GÜNDER and experts on 
photovoltaic and thermal systems came 
together in the Question Bank Workshop 5.7.5 
on the following items from October 28 to 
November 1, 2021, at Sheraton Ankara Hotel & 
Convention Center.

GÜNDERMYM, SORU 
BANKASI HAZIRLAMA 
ÇALIŞTAYLARI 
GERÇEKLEŞTIRILDI
28 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında, 
Sheraton Ankara Hotel & Convention 
Center’da Fotovoltaik ve ısıl alanlarında 
uzman temsilcilerin ve GÜNDER ekibinin 
katılımı ile aşağıda belirtilen içerikler ile 
5.7.5 başlıklı Soru Bankası Çalıştayı yapıldı.

28 Ekim Perşembe 29 Ekim Cuma 30 Ekim Cumartesi 31 Ekim Pazar 1 Kasım Pazartesi

Fotovoltaik Güç Sistem-
leri Personeli (Seviye 4), 

Performans Ölçme Aracı 
Geliştirme

Fotovoltaik Güç 
Sistemleri Personeli 

(Seviye 4), Performans 
Ölçme Aracı Geliştir-

me

Fotovoltaik Güç Sistemleri 
Personeli (Seviye 4, 5) ve 

Güneş-Isıl Sistem Persone-
li (Seviye 4, 5) Teorik Soru 

Geliştirme

Güneş-Isıl Sistem 
Personeli (Seviye 4), 
Performans Ölçme 
Aracı Geliştirme

Güneş-Isıl Sistem 
Personeli (Seviye 5), 
Performans Ölçme 
Aracı Geliştirme

Thusday, October 28 Friday, October 29 Saturday, October 30 Sunday, October 31
Monday, November 

1

Developing a Performance 
Assessment Tool for Pho-
tovoltaic Power Systems 

Staff (Level 4)

Developing a Perfor-
mance Assessment Tool 
for Photovoltaic Power 
Systems Staff (Level 4)

Developing Theoretical 
Questions for Photovol-

taic Power Systems Staff 
(Level 4, 5) and Solar 

- Thermal Systems Staff 
(Level 4, 5)

Developing a Perfor-
mance Assessment 

Tool for Solar - Ther-
mal Systems Staff 

(Level 4)

Developing a Perfor-
mance Assessment 

Tool for Solar - Ther-
mal Systems Staff 

(Level 5)
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A PRESS CONFERENCE 
HELD FOR THE SOLAR 
ISTANBUL EVENT 
SPONSORED BY GÜNDER
The press conference of the Solar Power, 
Power Storage, Electric Transport and 
Digitization Fair and Conference Solar Istanbul 
brought key representatives of the industry 
together.

Set to be held at Tuzla Viaport Marina with the theme of 
Sustainability and Energy Transformation on March 23-
26, 2022, Solar Istanbul will showcase the state-of-the-
art technologies and host the stakeholders of the industry. 
Organized by Birleşik Fuar Yapım A.Ş. (BİFAŞ) and sponsored 
by GENSED, GÜNDER and GÜYAD, the fair is supported by 
the leading organizations of Turkey including the Ministry of 
Energy and Natural Resources and EMRA.
“The clean energy industry should be considered correctly as 
a whole. One of the strategic issues, post-pandemic planning 
will be one of the hot topics. Solar Istanbul is more than just 
a fair, and it will make a strong impression with its content 
and quality,” said BİFAŞ Board Member Feraye Gürel in her 

GÜNDER’IN DESTEKÇILERI 
ARASINDA BULUNDUĞU 
SOLAR ISTANBUL 2022 
IÇIN BASIN TOPLANTISI 
DÜZENLENDI
Solar İstanbul, Güneş Enerjisi, Enerji 
Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme 
Fuarı ve Konferansı basın toplantısında 
sektörün önemli temsilcileri bir araya geldi.

“Sürdürülebilirlik ve Enerji Dönüşümü” temasıyla 23-26 
Mart 2022 tarihleri arasında Tuzla Viaport Marina’da dü-
zenlenecek Solar İstanbul’da güneş enerjisi sektöründeki son 
teknoloji yüzlerce ürün sergilenecek ve solar endüstrisinin 
paydaşları ağırlanacak. Birleşik Fuar Yapım A.Ş(BİFAŞ) 
organizatörlüğünde ve GENSED, GÜNDER ve GÜYAD 
işbirliği ile gerçekleştirecek fuara TC. Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı, EPDK başta olmak üzere Türkiye’nin 
öncü kurum ve kuruluşları destek veriyor.
Açılış konuşmalarında BİFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Feraye 
Gürel “Temiz enerji sektörünü birbirinden ayırmadan doğru 
değerlendirme yapılmalıdır. Stratejik konulardan biri olan 
pandemi sonrasında enerji planlaması önemli gündemle-
rimizden biri olacak. Solar İstanbul, fuar olmanın yanısıra 
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keynote speech.
“Energy transformation has started in a process that the solar 
industry describes as “at a glance”. Turkey receives 2000 
hours of sunshine. In fact, we are strong solar power poten-
tial. We have an average efficiency of 15,000 kWh/kWp. 
Despite the pandemic conditions, 20-25% of global growth 
is expected in an average growth projection. The decisions 
made in Glasgow support this growth. We achieved 9,000 
MW in 2021. We believe that we will outperform Turkey’s 
2023 objective of 10,000 MW. Clean energy should be con-
sidered as a means of sustainability. The loss of efficiency 
in hydroelectric power plants due to the drought is one of 
them,” said GENSED Chairman Tolga Murat Özdemir, one of 
the key representatives of the solar power industry, at the 
introduction and press conference of the Solar Istanbul Fair.

Turkey gives a green light to energy export
Talking about the transformation in the industry, Birol 
Ergüven, the Vice-chairman of GÜYAD, said: “As Solar Is-
tanbul captures the transformation in energy very well, we 
believe that next-generation technologies will provide great 
efficiency. Renewable energy cost analyses show quite rea-
sonable figures. I believe that energy could be added to the 
export figures of Turkey.”
Giving an account of the occupational qualification in the en-
ergy industry, GÜNDER Chairman Kutay Kaleli said: “We have 
established an occupational qualification center to improve the 
professional capacity of our industry. In this project, we define 
minimum standards and national qualifications for various 
tasks including installations at technician, operator and en-
gineer levels. The project is intended to improve management 
of installation expenses and maximize occupational safety.”
The Head of KOJENTURK Association, Yavuz Aydın, also 
took the floor at the meeting and said: “Solar power-based 
cogeneration solutions should be used extensively in Turkey. 
We operate on the environments to generate and consume 
solar energy, the most abundant source of power in Turkey.”
Underlining the inevitability of energy transformation, 
GENSED Chairman Halil Demirdağ said: “Turkey holds a 
massive potential. The political will, laws and the cycle of 
affairs work efficiently to make use of this potential.”
SOLAR 3GW Chairman Yusuf Bahadır Turhan highlighted 
the importance of developing storage areas as well as solar 
power, and said: “We are heading toward an energy revolution. 
Solar power plays the lead in this process.”
Head of TUREB, Ebru Arıcı: “It is fair to say that 2021 was 
the year of hybrid solar power plants. We are confident and 
hopeful that power generation will increase further until Solar 
Istanbul.”

içeriği ve niteliği ile de göz dolduracak ve sektörün ihtiyaçlarına 
katkıda bulunacak” dedi.
Solar İstanbul Fuarı ve Konferansı tanıtım ve basın toplantısın-
da güneş enerjisi sektörünün önemli temsilcilerinden GENSED 
Başkanı Tolga Murat Özdemir “Bir bakışta solar endüstrisi 
olarak nitelendirdiğimiz süreçte enerji dönüşümü başladı. 
Türkiye 2000 saat alan bir ülke, aslında bir güneş ülkesiyiz. 
Ortalama 15.000 kWh/kWp randımanımız mevcut. Pandemi 
koşullarına rağmen averaj bir büyüme öngörüsüyle %20-25 
büyüme global olarak artık öngörülüyor. Glasgow’da alınan 
kararlar bu büyümeyi destekliyor. 2021’de 9.000 MW ulaş-
tık. 2023 Türkiye’nin hedefi olan 10.000 MW sektör olarak 
geçeceğimizi düşünüyoruz. Temiz enerjiyi sürdürülebilirlik 
olarak ele almak gerekiyor. Kuraklık sebebiyle hidroelektrik 
santrallerinin verimliliğinin düşmesi bunlardan biri” dedi.

Türkiye enerji ihracatına yeşil ışık yakıyor
Sektördeki dönüşümden bahseden, GÜYAD Başkan Yardımcısı 
Birol Ergüven “Enerjideki dönüşümü çok iyi yakalayan Solar 
İstanbul, yeni nesil teknolojilerinde oldukça verim alınacağını 
inanıyoruz. Yenilenebilir enerji maliyet analizleri yaptığınızda 
oldukça uygun rakamlar çıkıyor. Ülkemizin ihracat rakamlarına 
enerjinin de katılabileceğini düşünüyorum” dedi.
Enerji sektöründeki meslek yeterliliğinden bahseden GÜNDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli “Sektörümüzün mesleki 
yeterliliğinin gelişmesi konusunda yaptığımız çalışmalar için 
mesleki yeterlilik merkezimizi kurduk. Tekniker, teknisyen ve 
mühendis seviyesinde kurulum dahil asgari standartların ve 
ulusal yeterliliklerinin belirlenmesini üstlendik. Bu yeterlilikle 
hem kurulum maliyetlerinin doğru yönetilmesi hem de iş gü-
venliğinden en üst düzeyde faydalanılmasını hedefledik” dedi.
Toplantının devamında söz alan, KOJENTURK Derne-
ği Başkanı Yavuz Aydın “Güneş enerjisi bazlı kojenarasyon 
uygulamaları Türkiye’de yaygın olarak kullanılmalıdır. Ülke-
mizdeki en bol kaynak olan güneşi üretip, tüketecek ortamlar 
için çalışıyoruz.”
Enerji dönüşümünün kaçınılmaz olduğunu vurgulayan GEN-
SED Başkanı Halil Demirdağ “Türkiye’nin potansiyeli, çok 
büyük. Bu potansiyeli gerçekleştirmek için siyasi irade, mev-
zuatlar ve konjonktür verimli dönemini yaşıyor”
Güneş enerjisiyle birlikte teknik olarak depolama alanlarının 
gelişmesinin santraller için önemli olduğunu vurgulayan SO-
LAR 3GW Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf  Bahadır Turhan 
“Enerji devrimine doğru yol alıyoruz. Güneş bu anlamda 
önemli başrolümüz” dedi.
TUREB Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Arıcı “2021 yılını hibrit 
güneş santrallerinin yıl oldu diyebiliriz. Solar İstanbul’a kadar 
enerji üretiminin yükseleceğine olan umudumuz ve güvenimiz 
tam” diyerek sektörün geleceğinden umutlu olduğunu belirtti.
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Dr. Murat Durak, Head of the Off-shore Wind Power 
Association, which is an evidence of the development 
of Turkish energy industry in different directions: “For 
off-shore power plants, 4 turbines make a power plant. 
We should use all our clean energy sources wisely.”

Solar Istanbul Will Shed Light on the Industry 
with a Sustainability and Energy Transformation 
Theme
The most prestigious solar power meeting platform of 
the region, Solar Istanbul will showcase the innovations, 
visions and state-of-the-art technologies of the solar 
power industry. Turkish and international experts and 
scholars will shed light on the industry with a sustain-
ability and energy transformation theme. The titles of 
the conferences and seminars include hot topics of the 
solar power industry including the Paris Agreement, 
climate change, Green Deal, carbon transformation, 
storage, e-mobility, domestic production, public aware-
ness, regulations, and unlicensed SPP directives.

Solar Istanbul Becomes the New Attraction of 
the Region: The Event Will Host Purchasing 
Groups from North Africa, Middle East and the 
Commonwealth of Independent States
Making key contributions to the volume and export mo-
mentum of the solar power industry, Solar Istanbul will 
host professional purchasing groups from 8 countries 
including North Africa, Middle East and CIS. Thousands 
of state-of-the-art solar products will be presented to 
more than 8000 visitors from Turkey and 12 other 
countries. Partnering with domestic and international 
platforms, associations and media organizations oper-
ating in the solar power industry, Solar Istanbul is the 
new center of attraction for the domestic and inter-
national purchasers and manufacturers of the region.

Thousands of Innovative Products with the 
Latest Technology Available in Solar Istanbul
Manufacturers of energy and power conversion sys-
tems, solar panels, e-mobility, UPS, cables, inverters, 
electric vehicle charging devices and solutions, struc-
tural solutions, power storage solutions, operation and 
maintenance, energy management and monitoring, 
blockchain applications, energy efficiency, sectoral 
software, turnkey installation companies, electric cars, 
buses, boats, drones, insurance companies, off-grid 
applications, cybersecurity systems, and thousands of 
products in hundreds of categories will be showcased 
in Solar Istanbul.

Türkiye’nin enerji sektörünün farklı alanlarda gelişmesinin 
göstergelerinden biri olan Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Derneği 
Başkanı Dr. Murat Durak “Ülkemizin temiz enerji zenginliğini 
Deniz üstü enerjisinde 4 tribün bir santral karşılığına geliyor. 
Tüm temiz enerji kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız”

Solar İstanbul Sürdürülebilirlik ve Enerji 
Dönüşümü Temasıyla Sektöre Işık Tutacak
Bölgenin en prestijli güneş enerjisi buluşma platformu olan 
Solar İstanbul’da sektörel konferans ve seminerlerle güneş 
enerjisi endüstrisinin inovasyonları, vizyonları ve son teknolo-
jileri belirlenecek. Yurtiçi ve yurt dışından alanında uzman ve 
akademisyenler, sürdürülebilirlik ve enerji dönüşüm temasıyla 
sektöre ışık tutacak. Konferans ve seminerlerin ana başlıkları 
arasında Paris Anlaşması, iklim değişikliği, Yeşil Mutabakat, 
karbon dönüşümü, depolama, e-mobilite, yerli üretim, top-
lum bilinci, mevzuat, lisansız GES yönetmelikleri gibi solar 
endüstrisinin güncel konularına yer veriliyor.

Solar İstanbul, Bölgenin Yeni Çekim Merkezi 
Haline Geliyor: Kuzey Afrika, Orta Doğu ve BDT 
Ülkelerinden Alım Heyetleri Ağırlanacak
Güneş enerjisi sektörünün hacmine ve ihracat ivmesine büyük 
katkı sağlayan Solar İstanbul Fuarı’nda, yurtiçi ziyaretçilerin 
yanı sıra; Kuzey Afrika, Orta Doğu ve BDT ülkeleri başta 
olmak üzere 8 ülkeden profesyonel alıcı heyetleri ile Türk 
solar endüstrisini ile buluşturulacak. Toplamda 12 ülkeden 
8000’in üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçinin beklendiği 
fuarda güneş enerjisine dair binlerce son teknoloji ürün alıcısı 
ile buluşturulacak. Güneş enerjisi sektöründe faaliyet göste-
ren ulusal ve uluslararası platformlar, dernekler ve medya 
mecraları ile güçlü bir iş birliği içinde olan Solar İstanbul, 
bölgenin yerli ve yabancı alıcı ve üreticilerinin yeni çekim 
merkezi haline geliyor.

Güneş Sistemleri ile ilgili İnovatif  ve Son 
Teknoloji Yüzlerce Ürün Solar İstanbul’da
Enerji ve güç dönüşüm sistemleri, solar panel üreticileri, 
e-mobilite, ups imalatçıları, kablo imalatçıları, operasyon ve 
bakım firmaları, inverter üreticileri, elektrikli araç şarj cihaz-
ları ve çözümleri, blockchain uygulamaları, enerji yönetimi ve 
takibi, konstrüksiyon üreticileri, enerji depolama çözümleri, 
enerji verimliliği, sektörel yazılımlar, anahtar teslim montaj 
hizmetleri, elektrikli araba – otobüs – tekne – drone, sigorta 
şirketleri, kesintisiz güç kaynağı üreticileri, off-grid uygulama-
lar, siber güvenlik sistemleri ve yüzlerce kategoriden binlerce 
ürün solar İstanbul’da sergilenecek.
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GÜNDER TAKES PART IN THE 
IEA EVENT “THE ROLE OF 
RENEWABLE ENERGY IN A 
CARBON-FREE ECONOMIC 
ORDER”
Dr. Fatih Birol, the Chairman of the International Energy 
Agency (IEA), discussed the future of the energy industry and 
the steps to be taken in a press conference with the leading 
executives of the renewable energy industry in Turkey and 
Hakan Yıldırım, the CEO of the Sanko Energy Group in Istan-
bul. Sponsored by Sanko Energy, the event brought together 
the experts and the Energy media who discussed the role of 
Turkey in the transition to the new carbon-free economy and 
the power of renewable energy in this process.   
Dr. Fatih Birol, the Chairman of the IEA; Ali Kındap, the 
Chairman of the Geothermal Energy Association (JED); Birol 
Ergüven, the Chairman of the Association of Solar Power 
Investors (GÜYAD); Ebru Arıcı, the Chairwoman of the Turkish 
Wind Power Association; Fahrettin Arman, the Chairman of 
the Association of Solar Power Industry and Industrialists 
(GENSED); Kutay Kaleli, the Chairman of the Turkey Division 

GÜNDER, IEA’NIN 
‘KARBONSUZ EKONOMIK 
DÜZENDE YENILENEBILIR 
ENERJININ ROLÜ’ 
ETKINLIĞINE KATILDI
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, Tür-
kiye yenilenebilir enerji sektörünün önde gelen derneklerinin 
yöneticileri ve Sanko Enerji Grubu CEO’su Hakan Yıldı-
rım’la bugün İstanbul’da yapılan basın toplantısında, enerji 
sektörünün geleceğini ve bundan sonra atılması gereken 
adımları tartıştı. Sanko Enerji sponsorluğunda gerçekleşti-
rilen etkinlikte Enerji basınıyla buluşan uzmanlar karbonsuz 
yeni ekonomik düzene geçişte Türkiye’nin üstlenmesi gereken 
rolü ve bu süreçte yenilenebilir enerjinin sağlayacağı gücü 
detaylarıyla ele aldı.   
24 Aralık’ta İstanbul’da yapılan toplantıya IEA Başkanı 
Dr. Fatih Birol’la beraber Jeotermal Enerji Derneği (JED) 
Başkanı Ali Kındap, Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜ-
YAD) Başkan Yardımcısı Birol Ergüven, Türkiye Rüzgar 
Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Ebru Arıcı, Hidroelektrik 
Santralları Sanayi İşadamları Derneği (HESİAD) Başkanı 
Fahrettin Arman, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi 
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of Solar Power International (GÜNDER); Ufuk Şentürk, the 
Chairman of the Geothermal Power Plant Investors’ Associ-
ation (JESDER); and Hakan Yıldırım, the CEO of the Sanko 
Energy Group, participated in the conference held in Istanbul 
on December 24.

“A new energy system is born around the world” 
Noting that the increase in energy prices in the post-covid 
era is attributable to different reasons and renewable energy 
will break new records in 2022, IEA Chairman Fatih Dr. Fatih 
Birol said: “A new energy system is born around the world. It 
will not be a smooth or fast transition. Costs of new energy 
technologies are falling. Countries are racing for the lead and 
main exporter position for the new energy technologies. These 
two factors will bring a new energy system. The transition 
goes in this direction.” Noting that energy transition can only 
be successful if renewable energy investors are provided with 
a long-term predictability, and that minimum 290 GW of 
growth is expected in renewable energy this year, Birol said: 
“Our estimations for Turkey are reassuring and encouraging. 
A 35-GW increase can be achieved if it goes on like this.”

“We still cannot use our our economic potential”
HESİAD Chairman Fahrettin Arman pointed out that Turkey 
is one of the leading countries in Europe and in the world in 
terms of hydroelectric power plants, and that this does not 
mean that the economic potential of hydroelectric power 
plants is fully utilized. Arman highlighted that the serious 
drought hitting Turkey for the last two years lowered the 
water held in dams to well below the normal operational 
levels, reducing the share of hydroelectric power plants from 
28 percent last year to the vicinity of 17 percent this year. 
Arman also noted that incentive regulations and practices in 
Turkey should be considered in terms of their contributions 
to the national economy.

Solar power installed capacity on its way to 10 GW 
Managers of GÜYAD, GENSED and GÜNDER, three solar 
power associations in Turkey, stated that the industry is 
on its way to reach 10 GW of installed capacity, making 
the following suggestions to help the industry grow and 
make maximum contribution to the new carbon-free order 
in Turkey - a country that is considered to hold 250 GW of 
solar power potential:
Birol Ergüven, Vice-chairman, GÜYAD: “Turkey still lacks a suf-
ficient power generation capacity. We have to use renewable 
energy to make up for the missing capacity. Turkey is in the 
third place among the countries using rooftop solar panels 
to heat water. How did we make it possible? There was a 
demand and it was cheap. So why don’t we do it for solar 

Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, Uluslararası 
Güneş Enerji Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Baş-
kanı Kutay Kaleli, Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları 
Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk ve Sanko Enerji 
Grubu CEO’su Hakan Yıldırım katıldı.

“Dünyada yeni bir enerji sistemi doğuyor” 
Covid sonrası dönemde enerji fiyatlarında dünya genelinde 
yaşanan artışın farklı nedenleri olduğunu ancak yenilenebilir 
enerjide 2022’de yeni rekorlar kırılacağını dile getiren IEA 
Başkanı Dr. Fatih Birol, “Dünyada yeni bir enerji sistemi 
doğuyor. Sancılı bir geçiş olacak ve bu geçiş bugünden ya-
rına da olmayacak. Yeni enerji teknolojilerindeki maliyetler 
düşüyor. Ülkeler arasında yeni enerji teknolojilerinin önderi 
ve ana ihracatçısı kim olacak yarışı var. Bu iki faktör netice-
sinde biz göreceğiz ki yeni bir dünya enerji sistemi gelecek. 
Geçiş bu yönde” dedi. Yenilenebilir enerji yatırımcılarına 
uzun vadeli öngörülebilirlik sağlanırsa enerji dönüşümünün 
başarılı olacağına dikkat çeken Birol, bu yıl yenilenebilir 
enerji alanında dünyada 290 GW’lık bir büyüme beklendiğini 
belirterek “Türkiye’ye dair tahminlerimiz oldukça güven 
verici ve teşvik edici. Eğer böyle devam edilirse 5 yılda bu 
alanda 35 GW’lık artış sağlanabilir” şeklinde konuştu.

“Hala ekonomik potansiyelimizin tamamını 
kullanmıyoruz”
Türkiye’nin hidroelektrik alanında dünyada ve Avrupa’da 
üst sıralarda olduğuna dikkat çeken HESİAD Başkanı Fah-
rettin Arman, yine de bu alandaki ekonomik potansiyelin 
tamamının kullanılamadığını vurguladı. Arman, son iki 
yıldır ciddi bir kuraklık döneminde olunması nedeniyle 
baraj seviyelerinin normal işletme seviyesinin çok altına 
indiğinin ve geçtiğimiz yıl üretimin yüzde 28’ini sağlayan 
hidrolik santrallerin bu yıl yüzde 17’lerde kaldığının altını 
çizdi. Fahrettin Arman ayrıca, sektörde teşvik yönetmelik 
ve uygulamalarının daha ileriye dönük olarak ülke ekono-
misine neler kazandıracağına bakarak değerlendirilmesi 
gerektiğini kaydetti.

Güneş enerjisi 10 GW kurulu güç yolunda 
Güneş enerjisi sektörünün üç ayrı derneği GÜYAD, GEN-
SED ve GÜNDER yöneticileri de sektörün 10 GW kurulu 
güç yolunda olduğunu belirterek yaklaşık 250 GW’lık güneş 
enerjisi potansiyeli olduğu düşünülen Türkiye’de sektörün 
büyümesi ve karbonsuz düzene azami düzeyde katkı sağla-
ması için önerilerini şu şekilde sıraladı:
Birol Ergüven – GÜYAD Başkan Yardımcısı: “Türkiye’de 
hala yeterli elektrik üretim kapasitesine sahip değiliz. Eksiği 
yenilenebilir enerji ile tamamlamalıyız. Türkiye dünyada 
çatılarda güneş enerjisi ile sıcak su üreten ülkeler sıralama-
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power generation as well? We should facilitate solar power 
generation so that we can install massive amounts of power 
plants. This could take Turkey to top 5 in solar power league. 
We have the capacity and dynamism it takes.”
Halil Demirdağ, GENSED: “Unfortunately the current energy 
prices are real and they are truly unexpected. At this point, the 
world has made a mistake and let 75 percent of polysilicon 
production shift to China. And China raised the raw material 
of polysilicon by 500 percent. We expect the polemic in this 
market to fade away over time. We can see that there will be 
a global surge in the demand for green hydrogen. Hydrogen 
production and green energy are needed at an industrial 
scale. Electric vehicles are also rising and will continue to do 
so in the future.”
Kutay Kaleli, GÜNDER: “Turkey is a renewable energy heaven 
and we have started to make use of it but we should utilize 
it even more. We believe that new investments should be 
made in R&D for storage. 2021 was a year of SPPs. We 
believe that this trend will continue in 2022. We think that 
the capacities revealed by the industry are not sufficient. 
Sustainable capacity plans should be made. Plants running 
on sources other than solar or wind energy are imposed some 
limitations, and we believe that these limitations should be 
removed.”

Wind power discuss post-10 GW era
The Head of TÜREB, Ebru Arıcı, underlined that the wind 
power industry will reach 11 GW shortly after surpassing 10 
GW and that wind is a reliable partner in energy transition. 
“2021 was a year of records in wind power. Power generation 
records of all times were broken. We have commissioned 2988 
MW over the last 21 years. We also collected hybrid energy 
applications and announced the share of domestic production 
in capacity increases in 2021. Now we aim to commission 
1,500 MW of installed capacity every year,” said Arıcı.

“We can heat at least half of Turkey by geothermal 
energy”
Executives of the geothermal energy associations made the 
following remarks at the conference:
Ali Kındap, Head of Geothermal Energy Association: “The Paris 
Agreement started the energy transition process globally. 
We will continue to see renewable, green and clean energy 
sources throughout this process. More than 5,000 MW of 
geothermal resource including 1,650 MW for power gener-
ation and 3,500 MW for non-power generation is available 
now. Only a third of our true potential is made available. We 
believe that geothermal resources should be used more to 
heat buildings and houses as well as for greenhouses and 
agriculture. Geothermal greenhouses have a serious potential 

sında 3. sırada. Bunu nasıl başardık? İhtiyaç vardı ve ucuzdu. 
Bunu neden güneşten elektrik üretiminde yapamıyoruz? 
Güneşten elektrik üretimini kolaylaştırmalıyız, çok fazla 
sayıda kurulum sağlayabiliriz. Türkiye güneşte dünyada ilk 
5-6 sırada yer alabilir. Bu kapasiteye ve dinamizme sahibiz.”
Halil Demirdağ – GENSED: “Şu an enerji sektöründeki 
fiyatlar maalesef  gerçek ve ayrıca çok beklenmedik. Dünya 
bu noktada bir hata yaptı ve polisilikon üretiminin yüzde 
75 oranında Çin’e kaymasına izin verdi. Çin de polisilikon 
hammaddesine yüzde 500 zam yaptı. Bu piyasadaki polemi-
ğin zamanla azalacağını bekliyoruz. Bundan sonrasında ne 
olacağa bakarsak gördüğümüz şey dünyada yeşil hidrojene 
bir talep olacağı yönünde. Endüstriyel boyutta hidrojen 
üretimine ihtiyaç var, yeşil enerji ihtiyacı var. Ayrıca elektrikli 
araçlar hızla artıyor ve artmaya devam edecek.”
Kutay Kaleli – GÜNDER: “Ülkemiz yenilenebilir enerji 
cenneti ve bundan faydalanmaya başladık ancak daha çok 
faydalanmak gerekiyor. Depolama alanında ülkemizde yeni 
Ar-Ge yatırımları yapılması gerektiğini düşünüyoruz. 2021’i 
çatı GES yılı olarak geçirdik. 2022’de de bu alandaki artışın 
devam edeceğini öngörüyoruz. Sektörde açıklanan kapasite-
leri yeterli bulmuyoruz. Sürdürülebilir kapasite planlaması 
yapılmalı. Hibrit tesislerle ilgili de hidrolar ya da jeotermal 
ve bio gibi, güneş ve rüzgâr olmayan santrallere bazı limitler 
getirildi, bu limitlerin kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz.”

Rüzgârda 10 GW sonrası tartışılıyor
TÜREB Başkanı Ebru Arıcı da rüzgâr sektörünün 10 GW 
kurulu gücü aşmasının ardından çok kısa bir süre içerisinde 
11 GW’ı göreceklerini belirterek rüzgarın enerji dönüşü-
münde güvenilir bir partner olduğunun altını çizdi. Arıcı 
sözlerine şöyle devam etti: “2021 rüzgarda rekorların yılı 
oldu. Tüm zamanların üretim rekorları kırıldı. Son 21 ayda 
2988 MW güç devreye aldık. 2021 ayrıca hibrit başvrularının 
alındığı ve kapasite artışlarıyla ilgili yerliliiğin açıklandığı bir 
yıl oldu. Bundan sonra rüzgarda her yıl 1.500 MW kurulu 
gücü devreye almak istiyoruz.”

“Türkiye’nin en az yarısını jeotermal 
kaynaklarla ısıtabiliriz”
Jeotermal alanındaki derneklerin yöneticileri de toplantıda 
şunları dile getirdi:
Ali Kındap – Jeotermal Enerji Derneği Başkanı: “Paris An-
laşması’yla dünyada enerji dönüş süreci başladı. Bu süreçte 
yenilenebilir, yeşil ve temiz enerji kaynakları önümüze gelme-
ye devam edecek. Şu an 1.650 MW eenerji üretiminde, 3.500 
MW’ı da enerji dışı kullanımda olmak üzere 5.000 MW’dan 
fazla jeotermal kaynak kullanımımız var. Bu alanda gerçek 
potansiyelimizin 3’te 1’ini kullanıyoruz. Yapı ve konut ısıtma 
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of development. They may improve local development 
and facilitate a breakthrough. Geothermal power plants 
are able to run on a 24/7 basis like base load plants. 
10 billion kWh of power can be supplied to the system 
each year. We can easily increase it to 25 billion kWh.”
Ufuk Şentürk, Head of JESDER: “Turkey has one of the 
richest geothermal resources. We expect the new Geo-
thermal Energy Law to be submitted to the Parliament 
soon. Our efforts are in progress to use carbondioxide 
and sulfur - the raw material of fertilizer - in this field. 
We also aim to pave the way for using the geother-
mal water as fertilizer for farming. At least half of the 
population in Turkey can be heated by geothermal 
resources so that dependence on natural gas can be 
relieved. We can use empty oil wells to heat 5000 
hectares of greenhouse and become the top exporter 
of lithium. Geothermal energy industry should also be 
made eligible for the exceptions enjoyed by the oil and 
natural gas industries to reduce drilling costs. YEKDEM 
prices should also be raised to feasible levels.”

“Carbon has no place in the new model”
Hakan Yıldırım, the CEO of Sanko Enerji - the company 
that hosted the conference - pointed out that carbon did 
not have a place in the new economic model, and said: 
“I believe that efficiency in investment, production and 
financing is essential in a country with a young and 
dynamic population like Turkey. A feasible project stock 
with predictable policies should be made available for 
investments. We have power plants to transform as 
far as production is concerned. For efficiency in financ-
ing, this is what international financial organizations 
should consider: If we are equally beneficial for the 
world as an investor in Sweden, we should enjoy the 
same conditions as they do because the projects have 
a similar impact. We can catch the transformation train 
if we achieve efficiency in these domains.”

Sanko Enerji issues “Individual Carbon Zeroing 
Certificates”
At the end of the meeting, Sanko Enerji issued “In-
dividual carbon zeroing certificates” to all speakers 
and participants. Zeroing the carbon footprint for 12 
months from the date of issue, “Sanko Enerji Individual 
Carbon Zeroing Certificates” were made under the 
VCS standard. Equivalent to 5 tons of CO

2
 each, the 

individual carbon zeroing certificates are registered in 
the accounts created for the holders of the certificates 
on the Verra database, one of the leading startups in 
its field of activity.

işinde, ayrıca sera ve tarımda jeotermal kaynakların daha 
fazla kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Jeotermal seracılık 
ciddi bir gelişim alanı. Bunu Türkiye’ye yayarsak bölgesel 
kalkınmayı geliştirip tarımda ciddi bir atılım yapabiliriz. 
Jeotermal santraller 7 gün 24 saat baz yük santraller gibi 
çalışabiliyor. Yıllık 10 milyar KWh enerji sisteme verebi-
liyoruz. Bunu 25 milyar kWh’ye rahatça çıkarabiliriz.”
Ufuk Şentürk – JESDER Başkanı: “Dünyanın en zengin 
jeotermal kaynaklarına sahip ülkelerin başında geliyo-
ruz. Yeni Türkiye Jeotermal Kanunu’nun yakında meclise 
sevk edilmesini bekliyoruz. Karbondioksit ve sülfürün, ki 
gübrenin hammaddesidir, burada kullanılmasıyla ilgili 
çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca jeotermal suların ta-
rımda gübre olarak kullanılmasının önünü açmak istiyoruz. 
Ülkemizin en az yarısını jeotermal kaynaklarla ısıtabilir, 
doğal gaz bağımlılığının önüne geçebiliriz. Boş çıkan petrol 
kuyularını değerlendirerek 50 bin dönüm serayı ısıtabilir, 
en büyük lityum üreticisi olabiliriz. Sondaj maliyetlerinin 
azaltılabilmesi için petrol ve doğalgaz sektörüne sağlanan 
istisnalardan bizim sektörümüz de yararlanmalı. YEKDEM 
fiyatları da yapılabilir seviyelere çıkarılmalı.”

“Yeni modelde karbona yer yok”
Toplantının ev sahipliğini üstlenen Sanko Enerji Grubu 
CEO’su Hakan Yıldırım ise yeni bir ekonomik model oluş-
tuğunu ve bu modelde karbona yer olmadığını belirterek 
“Türkiye gibi genç ve dinamik bir nüfusu olan bir ülkede 
şu üç alanda verimlilik çok önemli: Yatırımda, üretimde ve 
finansmanda verimlilik. Yatırımlar konusunda öngörülebilir 
politikalarla yapılabilir proje stoku sağlamamız gerekiyor. 
Üretim alanında dönüştürmemiz gereken santrallerimiz 
var. Finansmanda verimlilik konusunda ise uluslararası 
finans kuruluşları şuna kafa yormalı: Madem dünya için 
aynı yararı sağlıyoruz, İsviçre’deki yatırımcıya sağlanan 
finansman şartları bize de sağlanmalı. Çünkü projelerin 
etkisi aynı. Biz buralarda verimli olursak bu dönüşüm 
trenini yakalarız” dedi.

Sanko Enerji “Bireysel Karbon Sıfırlama 
Sertifikası” verdi
Toplantı sonunda, Sanko Enerji tarafından tüm konuşmacı 
ve katılımcılar adına hazırlanan ‘Bireysel karbon sıfırlama 
sertifikaları’ da takdim edildi. Hazırlandığı tarihten itibaren 
12 aylık süre boyunca karbon ayak izini sıfırlayan “Sanko 
Enerji Bireysel Karbon Sıfırlama Sertifikası”, VCS standar-
dı altında geliştirildi. 5 ton  CO₂  eş değerine sahip bireysel 
karbon sıfırlama sertifikası, dünyanın alanında önde gelen 
girişimlerinden biri olan Verra veri tabanında sertifika 
sahibi için oluşturulan hesaba işlenmiş oldu.
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MINISTRY OF ENERGY AND 
NATURAL RESOURCES 
DESIGNATES 59 RERAS 
FOR SOLAR POWER IN 32 
PROVINCES
The Ministry of Energy and Natural Resources declares 59 
lots in 32 provinces solar power Renewable Energy Resource 
Areas (RERA). The Ministry’s resolution was published in the 
Official Gazette on February 3, 2022.
The resolution designates 59 solar power RERAs in Adıyaman, 
Ağrı, Aksaray, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bit-
lis, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, 
Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, 
Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Şırnak, 
Uşak, Van and Yozgat.

ENERJI VE TABII 
KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI GÜNEŞ 
ENERJISI IÇIN 32 ILDE 
59 YEKA BELIRLEDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 32 ildeki 59 araziyi 
güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı 
(YEKA) ilan etti. Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi 
Gazete’nin 3 Şubat 2022 tarihli sayısında yayımlandı.
İlanda; Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Antalya, Batman, Bay-
burt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, 
Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kah-
ramanmaraş, Kars, Kırşehir, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, 
Nevşehir, Osmaniye, Şırnak, Uşak, Van, Yozgat illerinde 
güneş enerjisine dayalı 59 YEKA belirlendi.

MEVZUAT / LEGISLATION
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THE DAILY LOW-LEVEL 
POWER CONSUMPTION 
LIMIT FOR RESIDENTIAL 
USE IS UPDATED TO 7 
KWH
The resolution of the Energy Market Regulatory Authority 
for updating the daily average power consumption for the 
low-voltage, single-time subscriber group from 5 kWh to 7 
kWh was published in the Official Gazette.
The resolution of the Energy Market Regulatory Authority 
was published in the Official Gazette on February 1, 2022. 
The resolution of the Energy Market Regulatory Authority on 
January 31, 2022 is as follows:
According to the Authority’s resolution no. 10707 dated De-
cember 31, 2021, the average amount of consumption billed 
for the low-voltage, single-time subscriber group is updated 
from 5 kWh to 7 kWh per day for the bills to be issued from 
February 1, 2022.

KONUTLARDA 
TÜKETILEN ELEKTRIK 
IÇIN GÜNLÜK DÜŞÜK 
KADEME LIMITI 7 
KILOVAT-SAAT (KWH) 
OLARAK GÜNCELLENDI
Meskenlerde alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için, 
faturaya esas günlük ortalama 5 kilovatt saat(kWh) olan tü-
ketim miktarının 7 kWh olarak belirlenmesine ilişkin Enerji 
Piyasa Düzenleme Kurulu’nun kurul kararı Resmi Gazete’de 
yayımlandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na ilişkin kurul kararı 
Resmi Gazete’nin 1 Şubat 2022 tarihli sayısında yayımlandı. 
Enerji Piyasa Düzenleme Kurulunun 31/01/2022 tarihli 
toplantısında alınan Kurul kararı ile:
31/12/2021 tarihli ve 10707 sayılı Kurul Kararı ile mesken 
alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas 
günlük ortalama 5 kWh olarak belirlenen tüketim miktarı-
nın, 1/02/2022 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalar 
için günlük ortalama 7 kWh olarak güncellenmesine karar 
verildiği belirtildi.
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GRADED TARIFF TO BE 
USED FOR SETTLEMENT 
SUMS TO BE PAID TO 
UNLICENSED POWER 
GENERATORS
The resolution no. 10795 dated February 3, 2022, made 
at the Energy Market Regulatory Authority (EMRA) meet-
ing dated February 3, 2022, brings some amendments 
concerning unlicensed power generation.
The EMRA resolution on unlicensed power generation 
plants was published in the Official Gazette. The graded 
tariff will be used to pay producers for the surplus power 
whether the it is a free producer or not and whether the 
settlement is made on an hourly or monthly basis.
This means that a graded tariff based on the net consump-
tion value found after hourly settlement will apply if the 
power consumed surpasses the power generated after the 
hourly settlement for unlicensed power generation plants. 
Also, consumers and suppliers will be subject to a graded 
tariff based on the unsettled gross consumption values 
for the plants subject to monthly settlement.
The Unlicensed Production Directive of the Electricity Mar-
ket defines settlement as “the process of finding the net 
generation or net consumption value in kWh by subtracting 
generation from consumption or vice versa for a certain 
period of time.” Settlement allows power generation plants 
to offset the surplus power supplied to the grid to the power 
consumed in the same month in return for a payment 
for the surplus power sold to the relevant power supply 
company. The said supply company makes out an invoice 
for the amount of surplus power found after offsetting.

LISANSSIZ ELEKTRIK 
ÜRETICILERINE ÖDENECEK 
MAHSUPLAŞMA BEDELI IÇIN 
KADEMELI TARIFE ESAS 
ALINACAK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 03/02/2022 
tarihli toplantısında; 03/02/2022 tarihli ve 10795 sayılı Kurul 
Kararı ile lisansız elektrik üretim tesislerinde bazı değişikliklere 
gidildi.
Lisanssız elektrik üretim tesisleriyle ilgili EPDK kararı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre; üreticinin 
serbest tüketici olup olmaması ve mahsuplaşmanın saatlik veya 
aylık olarak yapılması arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın 
üreticilere ödenecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi bedeli için 
kademeli tarife esas alınarak uygulama yapılacak.
Buna göre; lisanssız elektrik üretim tesislerinde saatlik mahsup-
laşma işlemi sonucunda tüketimin, üretimi geçmesi halinde; 
saatlik mahsuplaşma neticesinde elde edilen net tüketim değeri 
üzerinden kademeli tarife uygulanacak. Ayrıca aylık mahsup-
laşma kapsamındaki tesislerde mahsuplaşılmamış ham tüketim 
değerleri esas alınarak tüketiciler ve tedarikçiler için kademeli 
tarife kapsamında uygulama yapılmasına karar verildi.
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’ne 
göre mahsuplaşma, “belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleşen, 
üretim ve tüketimin birbirinden düşülmesi sonucu kWh cinsinden 
net üretim veya net tüketim değerinin bulunması işlemi” olarak 
tanımlanıyor. Mahsuplaşma sonucu, aynı ay içinde olmak üzere, 
bir üretim tesisi; şebekeye verdiği ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini 
aynı ay içinde tükettiği elektrik enerjisinden mahsup ederek 
görevli tedarik şirketine verdiği ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi 
için ödeme alıyor. Diğer yandan mahsuplaşma sonucu çıkan 
fazla elektrik tüketimi için ise görevli tedarik şirketi tarafından 
kendisine fatura düzenleniyor.
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EMRA RESOLUTION 
ON POWER TARIFF 
TABLES PUBLISHED
In its meeting on December 31, 2021, Energy Market Regu-
latory Authority announced resolution concerning power tariff 
tables effective from January 1, 2022, and the resolution 
was published in the repeated issue of the Official Gazette.
It is resolved about the new power tariffs that:
a) The tariff tables in the Annex-1 and Annex-2 will be applied 
to the users of distribution systems by distribution compa-
nies, and to non-free consumers and the consumers with 
low consumption amounts as defined in the Communique 
on Regulation of the Final Resource Supply Tariff published 
in the Official Gazette no. 30307 dated January 20, 2018, 
which failed to select a supplier despite being a free consumer, 
from January 1, 2022,
b) The tariff tables in the Annex-3 will be applied to the 
consumers who select the Green Tariff by the relevant supply 
companies from January 1, 2022,
c) The coefficients k1 and k2 in the article 15 of the Com-
munique on the Retail Tariff published in the Official Gazette 
no. 31307 dated November 17, 2020, will be taken 0 for 
the companies for which the ratio of the Q4 amounts of the 
July-September 2021 to the actual energy purchase cost is 
above the average of 21 supply contractors according to the 
calculations of the tariffs applicable after January 1, 2022.

EPDK, ELEKTRIK 
TARIFELERI TABLOLARI 
HAKKINDA KURUL 
KARARI YAYINLADI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 31.12.2021 tarihli toplan-
tısında, 1/1/2022’den itibaren geçerli olacak elektrik tarifeleri 
tabloları hakkında kurul kararı yayınlamış ve karar Resmî 
Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni elektrik tarifelerinde yapılan düzenlemeler ile:
a) Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına 
ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüke-
ticiler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seç-
meyen ve 20/1/2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi 
Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli 
tüketicilere 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 
Ek-l ve Ek-2’de yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,
b) Görevli tedarik şirketleri tarafından, Yeşil Tarifeyi seçen 
tüketicilere 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanmak olmak 
üzere Ek-3’tc yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,
c) 1/1/2022 tarihinden İtibaren uygulanacak tarifelere 
ilişkin hesaplamalarda 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Satış Tarifesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 15 inci maddesinde yer 
alan ki ve k2 katsayılarının, Temmuz-Eylül 2021 dönemi 
Q4 tutarlarının toplam gerçekleşen enerji alım maliyetine 
oranı, 21 görevli tedarik şirketinin ortalamasının üzerinde 
olan şirketler için 0 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
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POWER 
DISTRIBUTION FEES 
FOR OIZS IN 2022 
ANNOUNCED
Energy Market Regulatory Authority (EMRA) announced 

the power distribution fees to be applied to 186 organized 

industrial zones (OIZ) across Turkey in 2022.

EMRA’s resolutions on the matter were published in the repeat-

ed issue of the Official Gazette dated December 30, 2021.

The resolutions define the producer, non-industrial consumer 

and producer distribution fees and available capacity fees 

applicable to 186 OIZ operating in different provinces.

The tariffs will be applicable to the participants in the approved 

limits of the said OIZs.

OSB’LER IÇIN 2022’DE 
UYGULANACAK 
ELEKTRIK DAĞITIM 
BEDELLERINI 
BELIRLEDI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye gene-
linde faaliyette bulunan 186 organize sanayi bölgesi (OSB) 
için 2022’de uygulanacak elektrik dağıtım bedellerini be-
lirledi.
EPDK’nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete’nin 
30 Aralık 2021 tarihli mükerrer sayısında yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.
Buna göre, farklı illerde faaliyet gösteren 186 OSB için gele-
cek yıl uygulanacak tüketici, sanayi harici tüketici ve üretici 
dağıtım bedelleri ile emre amade kapasite bedelleri belirlendi.
Tarifeler, söz konusu OSB’lerin onaylı sınırları içindeki ka-
tılımcıları için geçerli olacak.
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THE UPPER LIMIT FOR 
THE SOLAR POWER 
PLANT OWNERS FOR 
SELF CONSUMPTION 
RAISED TO 25 KW
The upper limit of installed capacity for the income tax ex-
emption for the power supplied to the grid is raised from 10 
kW to 25 kW for Rooftop Solar Power Plants. The Law on 
Amendment of the Income Tax Law and Certain Laws took 
effect upon publication in the Official Gazette dated December 
25, 2021.
The upper limit of installed capacity for the income tax ex-
emption for the power supplied to the grid is raised from 10 
kW to 25 kW for Rooftop SPPs. The Law on Amendment 
of the Income Tax Law and Certain Laws has taken effect.
The law raises the installed capacity upper limit for exemption 
from the income tax for the sale of the surplus electricity to a 
final supply company from 10 kW to 25 kW for the rooftop 
and/or facade solar panels installed for self consumption.

ÖZTÜKETIM AMAÇLI 
GÜNEŞ ENERJI SANTRALI 
KURMAK ISTEYENLER 
IÇIN ÜST LIMIT 25KW’A 
ÇIKARILDI
Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santralleri için şebekeye verilen 
elektrikteki gelir vergisi muafiyeti için gereken kurulu güç 
üst limiti, 10kW’dan 25kW’a çıkarıldı. Gelir Vergisi Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25 
Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Çatı GES’lerden şebekeye verilen elektrikteki gelir vergisi mu-
afiyeti için gereken kurulu güç üst limiti, 10kW’dan 25kW’a 
çıkarıldı. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanun kapsamında öztüketim amaçlı çatı ve/veya cephelere 
kurulan tesislerde; ihtiyaç fazlası elektriğin son kaynak tedarik 
şirketine satılan kısmının gelir vergisinden muaf  olması için 
gereken kurulu güç üst limiti, 10 kW düzeyinden 25 kW 
düzeyine çıkarıldı.
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PARIS CLIMATE 
AGREEMENT TAKES 
EFFECT IN TURKEY ON 
NOVEMBER 10, 2021
The effective date of the Paris Climate Agreement passed 
unanimously by the General Assembly of the Turkish Parlia-
ment with the affirmative votes of 353 deputies is November 
10, 2021, pursuant to the Presidential Decree no. 4738. The 
decree was published in the Official Gazette on November 
4, 2021.
Paris Climate Agreement was opened to the party states 
of the United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCC) for execution in a top-level meeting held in 
New York on April 22, 20216. Paris Agreement is intended to 
enhance the global socioeconomic strength against climate 
change in the post-2020 period. The long-term objective of 
the Paris Agreement is to keep the global warming below 
2°C compared to pre-industrialization.
In a statement on September 22, 2021, President Recep 
Tayyip Erdoğan said: “We aim to submit Paris Climate Agree-
ment to the Parliament with constructive steps and in line 
with our declaration of national contribution in October.” ... 
Paris Agreement was passed by the Turkish Parliament on 
October 6, 2021.

PARIS IKLIM 
ANLAŞMASI’NIN 
TÜRKIYE’DE YÜRÜRLÜĞE 
GIRIŞ TARIHI 10 KASIM 
2021 OLARAK BELIRLENDI
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, 
katılan 353 milletvekilinin oybirliğiyle kabul ettiği Paris İklim 
Anlaşması’nın yürürlük tarihi, 4738 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararı ile 10 Kasım 2021 olarak belirlendi. Karar, Resmi 
Gazete’nin 4 Kasım 2021 tarihli sayısında yayınlandı.
Paris İklim Anlaşması, 22 Nisan 2016 tarihinde New York’ta 
düzenlenen üst düzey bir törenle Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (UNFCC) taraf  ülkelerin 
imzasına açılmıştır. Paris Anlaşması, 2020 sonrası süreçte, 
iklim değişikliği tehlikesine karşı küresel sosyo/ekonomik 
dayanıklılığın güçlendirilmesini hedeflemektedir. Paris An-
laşması’nın uzun dönemli hedefi, endüstriyelleşme öncesi 
döneme kıyasen küresel sıcaklık artışının 2°C’nin olabildi-
ğince altında tutulmasıdır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Eylül 2021 ta-
rihinde yaptığı açıklamada “Paris İklim Anlaşması’nı yapıcı 
adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçeve-
sinde ekim ayında meclis onayına sunmayı hedeflediklerini” 
açıkladı. … 6 Ekim 2021 itibarıyla Paris Anlaşması Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde onaylandı.
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REACTIVE POWER 
SUPPORT SERVICE 
PERFORMANCE TEST 
PROCEDURES DEFINED 
FOR PHOTOVOLTAIC 
POWER GENERATION 
PLANTS
Energy Market Regulatory Authority (EMRA) has defined the 
reactive power support service performance test procedures 
for solar-powered photovoltaic power generation plants. 
EMRA’s Regulation on Amendment of the Power Grid Directive 
was published on the Official Gazette on October 31, 2021.
The performance tests will be run for each generation plant 
at the connections to the grid as prescribed in the “Reactive 
Power Support Service Performance Test Procedures for Pho-
tovoltaic Power Generation Plants” added to the directive. The 
reactive power support service performance test certificates 
and test reports of such tests will be issued for each plant.
Reactive power support service performance tests for photo-
voltaic power generation plants will be made up of two parts, 
namely “reactive power capacity test” and “voltage control 
test”. The amendment defines the conditions to be fulfilled 
before a reactive power support service performance test 
and the objectives, stages, results and acceptance criteria 
of the tests.

FOTOVOLTAIK 
ÜRETIM TESISLERI 
IÇIN REAKTIF GÜÇ 
DESTEK HIZMETI 
PERFORMANS TEST 
PROSEDÜRLERI 
BELIRLENDI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), güneş enerji-
sine dayalı fotovoltaik üretim tesisleri için reaktif  güç destek 
hizmeti performans test prosedürlerini belirledi. EPDK’nin 
Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmeliği 31 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlandı.
Yönetmeliğe eklenen “Güneş Enerjisine Dayalı Fotovoltaik 
Üretim Tesisleri için Reaktif  Güç Destek Hizmeti Performans 
Test Prosedürleri” kapsamında, söz konusu performans 
testleri üretim tesisinin sisteme bağlantı noktalarında üretim 
tesisi bazında gerçekleştirilecek. Bu testlere ilişkin reaktif  
güç destek hizmeti performans test sertifikası ve test raporu 
üretim tesisi bazında hazırlanacak.
Güneş enerjisine dayalı fotovoltaik üretim tesisleri için reaktif  
güç destek hizmeti performans testleri “reaktif  güç kapasite 
testleri” ve “gerilim kontrolü testi” olmak üzere iki kısım-
dan oluşacak. Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle reaktif  
güç destek hizmeti performans testi öncesinde sağlanması 
gereken koşulların yanı sıra ilgili testlerin hedefi, aşamaları, 
sonuçları ve kabul kriterleri de belirlendi.
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MINISTRY OF ENVIRONMENT 
AND URBANIZATION 
RENAMED TO MINISTRY 
OF ENVIRONMENT, 
URBANIZATION AND CLIMATE 
CHANGE
President Erdoğan announced the renaming of the Ministry 
of Environment and Urbanization renamed to Ministry of 
Environment, Urbanization and Climate Change.
President Recep Tayyip Erdoğan held a press conference after 
the Cabinet meeting. Making important statements about 
the recent developments, Erdoğan reminded that Turkey put 
the Paris Climate Agreement into effect. Pointing out that 
new steps will be taken in this regard, President Erdoğan 
announced the new structural regulations they decided to 
launch about climate change and migration.
“We are renaming the Ministry of Environment and Urban-
ization to Ministry of Environment, Urbanization and Climate 
Change, and forming a Department of Climate Change under 
this ministry. We are also transferring the General Directorate 
of Meteorology and the General Directorate of Combating 
Desertification and Soil Erosion to the Ministry of Agriculture 
and Forestry,” said President Erdoğan.

ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK 
BAKANLIĞI’NIN ISMI, 
ÇEVRE ŞEHIRCILIK 
VE IKLIM DEĞIŞIKLIĞI 
BAKANLIĞI OLARAK 
DEĞIŞTIRILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
isminin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak 
değiştirildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplan-
tısı’nın ardından kameraların karşısına geçti. Gündeme 
ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye’nin 
Paris İklim Anlaşması’nı yürürlüğe koyduğunu hatırlattı. Bu 
konuda yeni adımlar atılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, 
iklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeyi karar-
laştırdıkları yeni yapısal düzenlemeleri açıkladı.
Cumhurbaşkanı, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın ismini 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak de-
ğiştiriyoruz. Bu bakanlığımıza bağlı olarak İklim Değişikliği 
Başkanlığı kuruyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı 
olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Eroz-
yonla Mücadele Genel Müdürlüğünü Çevre, Şehircilik İklim 
Değişikliği Bakanlığı’na bağlıyoruz.” dedi.
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TEİAŞ ANNOUNCES 
TECHNICAL CRITERIA 
FOR POWER STORAGE 
PLANTS
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) announced the technical 
criteria of connecting power storage plants to the grid, mon-
itoring of the storage plants by SCADA and the use of the 
storage plants for auxiliary services on September 21, 2021.
The technical criteria of connecting power storage plants 
to the grid, monitoring of the storage plants by SCADA and 
the use of the storage plants for auxiliary services is based 
on the Electricity Market Law no. 6446, Electricity Market 
Ancillary Services Directive, Electricity Market Connection 
and System Utilization Directive, Electricity Grid Directive, 
Electricity Market License Directive and Electricity Market 
Storage Activities Directive. Pump storage hydroelectric power 
plants are not included the document published by TEİAŞ.

ELEKTRIK DEPOLAMA 
TESISLERI IÇIN 
TEKNIK KRITERLER 
TEIAŞ TARAFINDAN 
YAYINLANDI
Elektrik depolama tesislerinin şebeke bağlantısı, SCADA ile 
izlenmesi ve yan hizmetler kapsamında kullanılmasına dair 
teknik kriterler 21 Eylül 2021 tarihinde Türkiye Elektrik 
İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yayınlandı.
Elektrik depolama tesislerinin iletim sistemine bağlantısı, 
SCADA ile izlenmesi ve yan hizmetlere katılımına dair teknik 
kriterleri içeren Kriterler, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Ka-
nunu, Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği, Elektrik 
Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği, Elektrik 
Şebeke Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve 
Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğine 
dayalı olarak hazırlandı. Yayınlanan döküman pompaj de-
polamalı hidroelektrik santrallerini kapsamıyor.
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RERA SPP-5 COMPETITION 
ANNOUNCED: 76 
COMPETITIONS TO BE 
HELD FOR ALLOCATION OF 
1500 MW OF CAPACITY
According to the announcement of the Ministry of Energy 
and Natural Resources published in the Official Gazette on 
September 30, 2021, 1500 MW of solar power capacity will 
be allocated by 76 RERA SPP-5 competitions to be held for 
23 provinces.
The applications for the RERA SPP-5 competitions will be 
collected by the General Directorate of Energy Affairs from 
09:30 to 13:00 on January 13, 2022. The base price for 
power purchase in the competitions for solar power will be 
40 kuruş per kWh
The amounts of capacity to be allocated will be 10 to 30 MW 
for each competition. The power purchase period will be the 
period of supply of the first 23 GWh of electricity generated 
to the transmission or distribution system from the first ac-
ceptance of the plant for each MW of the connection capacity.
The numbers of solar power competitions and the amounts of 
MW capacity allocation by province are as follows: Van and 
Malatya: 6 competitions for 120 MW of capacity each; Ankara, 
Adıyaman, Batman, Elazığ, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa and 
Şırnak: 5 competitions for 100 MW of capacity each; Bingöl: 
40 MW; Denizli: 30 MW; Antalya, Bilecik, Burdur, Eskişehir, 
Kırıkkale, Kütahya, Uşak and Yozgat: 20 MW each; Kırşehir: 
10 MW.

YEKA GES-5 YARIŞMA 
ILANI YAYINDA: 1500 
MEGAVAT KAPASITENIN 
TAHSISI IÇIN 76 YARIŞMA 
DÜZENLENECEK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 30 Eylül 2021 tari-
hinde Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 23 farklı 
il için 76 ayrı yarışmayla gerçekleştirilecek YEKA GES-5 
yarışmalarıyla 1500 megavat güneş enerjisi kapasitesi tahsis 
edilecek.
YEKA GES-5 yarışmaları için 12 Ocak 2022 tarihinde ve 
09.30-13.00 saatlerinde Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne 
başvurular yapılacak. Güneş enerjisi yarışmalarında elekt-
rik enerjisi alım tavan fiyatı kilovatsaat için 40 kuruştan 
başlayacaka olup yarışma tarihleri daha sonra duyurulacak.
Tahsis edilecek kapasite miktarları her bir yarışma için 10 
ila 30 megavat arasında kapasite tahsisi olacak. Elektrik 
enerjisi alım süresi ise bağlantı kapasitesinin her bir megavat 
değeri için santralin ilk kabulünden itibaren üretilen ilk 23 
gigavatsaat elektriğin iletim veya dağıtım sistemine verildiği 
süreyi kapsayacak.
Diyarbakır, Van ve Malatya için her bir ilde 120’şer mega-
vat kapasite tahsisi için 6’şar yarışma; Ankara, Adıyaman, 
Batman, Elazığ, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak için 
her bir ilde 100’er megavat kapasite tahsisi için 5’er yarışma; 
Bingöl’de 40 megavat, Denizli’de 30 megavat, Antalya, Bile-
cik, Burdur, Eskişehir, Kırıkkale, Kütahya, Uşak ve Yozgat’ta 
20’şer megavat ve Kırşehir’de 10 megavat kapasite tahsisi 
için güneş enerjisi yarışmaları gerçekleştirilecek.
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CW ENERJİ IS NOW IN ITS 
NEW OFFICE IN MUNICH, 
GERMANY
CW Enerji is now closer to European countries with its office 
in Munich, Germany!
CW Enerji, which has made a name for itself in Europe after 
Turkey with its turnkey projects in the solar energy sector, is 
making plans to reach even greater goals by expanding its 
dealer network under the name of CW Energy Germany AG. 
By opening its office in Munich, CW Enerji took its first step 
towards this goal and now it experiences the excitement of 
being even closer to Europe.
CW Energy Germany AG continues to draw attention with 
its projects all over Europe.
Stating that with the breakthroughs they have made, they 
proudly use “Made in Turkey” origin products in the projects 
they implement all over Europe; Tarık Sarvan, Chairman of 
the Board of CW Enerji, “As CW Enerji, we wanted to carry 
our power in Turkey to Europe under the name of CW Energy 
Germany AG. We have proven this to the whole of Europe 
with our small-large projects and applications. We are ex-
periencing the happiness of bringing our quality products to 
Europe on this road that we are advancing by increasing our 
strength every year.”

“WE BECOME ONE OF THE FACTORIES THAT HAVE 
THE LEAST CARBON FOOTPRINT”
Tarık Sarvan explained that CW Enerji is working selflessly 
to reduce its carbon footprint: “Restoring the carbon footprint 
is not just about installing solar energy and using renewable 

CW ENERJI ARTIK 
ALMANYA MÜNIH’TE 
YENI OFISINDE
CW Enerji, Almanya Münih’teki ofisiyle Avrupa ülkelerine 
artık daha yakın!..
Güneş enerji sektöründe yaptığı anahtar teslim projelerle 
Türkiye’den sonra Avrupa’da da adını duyuran CW Enerji 
olarak, CW Energy Germany AG adıyla bayi ağını genişle-
terek daha da büyük hedeflere koşmanın planlarını yapıyor. 
Bu hedefle ilk adımını Münih’te açtığı ofisle atarak, artık 
Avrupa’ya daha da yakın olmanın heyecanını yaşıyor.
CW Energy Germany AG, Avrupa’nın dört bir yanında 
yaptığı projelerle dikkati çekmeye devam ediyor. 
Yaptıkları atılımlarla ‘Made in Türkiye’ menşeili ürünleri 
Avrupa’nın dört bir yanında uyguladıkları projelerde gururla 
kullandıklarını söyleyen; CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı 
Tarık Sarvan, “CW Enerji olarak CW Energy Germany AG 
adıyla Türkiye’deki gücümüzü Avrupa’ya taşımak istedik. 
Yaptığımız küçük-büyük proje ve uygulamalarla da bunu 
tüm Avrupa’ya ispatladık. Her geçen yıl gücümüze güç ka-
tarak ilerlediğimiz bu yolda, kaliteli ürünlerimizi Avrupa’yla 
buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu. 

“EN AZ KARBON AYAK İZİ BIRAKAN 
FABRİKALARDAN BİRİ OLDUK”
CW Enerji olarak, karbon ayak izini azaltmak için özverili 
çalışmalarda bulunduklarını belirten Tarık Sarvan, “Karbon 
ayak izini sıfırlamak sadece güneş enerjisini kurmak ve yeni-
lenebilir enerjiyi kullanmakla olmuyor. Bizler fabrika bina-
mızı kurarken bile, daha uygunu başka şehirlerde olmasına 
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energy. Even when we built our factory, we bought glass, 
furniture, aluminum, concrete and bricks from our industrial 
neighbors in our region, even though it was cheaper in other 
cities. We chose everything that was close to us. That’s how 
we became one of the factories with the smallest environ-
mental footprint.” 

“WE WILL BUILD PLANTS IN EUROPE WITH LESS 
CARBON FOOTPRINT”
Mr. Sarvan said Turkey is closer to Europe than the Far East 
countries, our goal will be to build power plants in Europe 
with a smaller carbon footprint. Our wish is to make sure 
that the vehicles that transport it use less fossil fuel by using 
the products in our power plants, at home, and at work at 
a shorter distance, while erasing the carbon footprint in the 
world. Since all raw materials come from a closed environment, 
less fossil fuel is needed for transportation and the carbon 
footprint becomes smaller. 

GREAT TARGETS WITH NEW INNOVATIONS
Underlining that they are preparing to take a step towards 
even greater goals with their new building in Europe, Tarık 
Sarvan said, “We want to continue on our way by adding 
strength to our new dealerships with which we will shake 
hands, as well as the dealerships we have given. We will 
accomplish even better work with the contribution of our 
dealer candidates who want to walk with us on this road. I 
believe that with the work we do in the solar energy sector 
together with our dealers, we will make an impact in Europe. 
You can be a part of our family too and we can run towards 
goals together. “We are wherever the sun is”.

rağmen camı, mobilyayı, alüminyumu, betonu, tuğlamızı 
bulunduğumuz bölgedeki sanayideki komşularımızdan aldık. 
Her şeyimizi yakınımızdan seçtik. Böylece de en az karbon 
ayak izi bırakan fabrikalardan biri olduk” dedi.  

“DAHA AZ KARBON AYAKİZİYLE AVRUPA’DA 
SANTRALLER KURACAĞIZ”
Uzak Doğu ülkelerine göre Avrupa’ya daha yakın mesafeye 
sahip olduklarını söyleyen Tarık Sarvan, “Türkiye konumu 
gereği Avrupa’ya, Uzak Doğu ülkelerinden daha yakın ol-
duğu için hedefimiz daha az karbon ayak iziyle Avrupa’da 
santraller kurmak olacaktır. 
Buradaki amacımız dünyada karbon ayak izini silerken, daha 
yakın mesafelerdeki ürünleri santrallerimizde, evlerimizde, 
işyerlerimizde kullanarak bunu taşıyan araçların daha az 
fosil yakıt yakmasını sağlamaktır. Bütün hammadde tedariği 
daha yakın lokasyondan geleceğinden dolayı daha az fosil 
yakıt, nakliyede kullanılacak ve karbon ayak izi azalacaktır” 
ifadelerini kullandı. 

YENİ OLUŞUMLARLA BÜYÜK HEDEFLER
Avrupa’daki yeni oluşumlarıyla daha da büyük hedeflere 
adım atmaya hazırlandıklarının altını çizen Tarık Sarvan, 
“Verdiğimiz bayiliklerimizin yanı sıra el sıkışacağımız yeni 
bayilerimizle gücümüze güç katarak yolumuza devam etmek 
istiyoruz. Bu yolda bizimle yürümek isteyen bayi adaylarımı-
zın da katkısıyla daha da güzel işlere imza atacağız. Güneş 
enerji sektöründe yaptığımız işlerle de bayilerimizle birlikte 
Avrupa’da ses getireceğimizin inancındayım. Ailemizin bir 
parçası siz de olabilir, hedeflere birlikte koşabiliriz. Güneşin 
olduğu her yerdeyiz” dedi. 

Tarık Sarvan
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DAXLER ENERGY 
IN SOLAR ENERGY 
SOLUTIONS
DAXLER Energy A.S., a JV Company of Endüstriyel and Derya 
is a diversified technology company belonging to the private 
sector offering innovative solar energy equipment, solar 
modules and solar energy solutions based on a common 
technology platform. 
We are working with innovative approaches and solutions 
to make our earth more livable by making rational, economic 
and environmental investments, especially in our country and 
in different geographies, using renewable energy resources 
and to bring the renewable energy resources together in the 
best possible way. 
We combine innovative solar energy technology with the 
most abundant resources in nature to provide clean and 

efficient energy as DAXLER Energy. Our latest technolo-
gy manufacturing facilities making the solar energy in 

affordable price. 
The aim is to increase the use of green energy in our 

lives. In this direction, DAXLER Energy has completed 
the construction of a factory and started manufac-

turing of photovoltaic modules with a total area 
of 100.000 square meters in Turkey, Konya’s 4th 

Organized Industrial Zone. In a fully automated man-

GÜNEŞ ENERJISI 
ÇÖZÜMLERINDE 
DAXLER ENERJI
Daxler Enerji A.Ş. Endüstriyel ve Derya ortak girişimi olup 
yenilikçi güneş paneli üretimi yapan güneş enerjisi ekipman-
ları ve güneş enerjisi çözümleri sunan bir teknoloji şirketidir.
Sanayinin ve bireylerin vazgeçilmez enerji ihtiyacının en 
rasyonel, ekonomik ve çevreci yenilenebilir enerji kay-
nağı olan güneş enerjisi i l e 
karşılanması küresel ik-
lim değişikliğinin etkileri- ni 
azaltmanın en akılcı ve et-
kin yoludur. Daxler, dünyanın 
sürdürülebilir enerjiye geçişini 
hızlandırmayı kendine misyon 
edinerek daha az maliyet ve daha 
fazla sürdürülebilir enerji ile 21. 
yüzyılın dürüst, güvenilir, ilkeli 
enerji şirketi olarak küresel marka 
haline gelmek amacı ile güneş paneli 
üretim fabrikası yatırımı yapmıştır.
Daxler Enerji, Konya 4.OSB’de 
100.000 metrekare alan üzerine inşa 
edilmiş fabrikasında fotovoltaik panel 
imalatı gerçekleştirmektedir. Yapay zeka 
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ve mikro gap teknolojileri kullanılarak el değmeden tam 
otomasyon üretim hattında yüksek kalite ve verimlilikte 
158.75,166,18X ve 210’luk hücreler ile Mono/Poly, PERC, 
tahribatsız kesimli 1/2 Half-Cut Cell ve 1/3 Triple-Cut Cell, 
Bifacial, Cam-Cam yeni nesil güneş panelleri üretilmektedir. 
Daxler, 1 GW’a ulaşan modül üretim kapasite büyüklüğü ile 
iç ve ihracat pazarında önemli bir paya sahiptir.
Ar-Ge ve tasarım üzerine kurgulanan müşteri odaklı kalite 
süreçlerimiz uluslararası akreditasyon zincirinde bulunan 
tarafsız gözetim kuruluşları tarafından sürekli olarak de-
netlenmektedir. Fotovoltaik PV modül güvenlik yeterliliği 
standardı IEC61730 ve modül tasarım yeterliliği standar-
dı IEC61215 ile üretilen panellerimiz TSE, TÜV, CE, 
ISO9001, OHSAS18001, ISO14001 belgelerine sahip olup 
tip test deneylerini bünyesinde hayata geçirmiş olan Daxler 
Enerji, yatırımı planlanan uluslararası boyuttaki iş birlikleri 
için kalite yönetim sistemi yapılanmasını sürdürmekte ve 
yeni yatırım stratejileri üzerinde çalışmaktadır.
1 GW kapasitemiz ile tüm alanlarda hizmet vermekteyiz

  Güneş Enerji Santralleri (GES)
  Endüstriyel Çatı GES Projeleri
  Hibrit GES Projeleri
  On Grid ve Off  Grid Sistemler
  Tarımsal Sulama Sistemleri
  Invertör ve Pano Uygulamaları
  Solar Aydınlatma Sistemleri

Daxler Enerji sürdürülebilir bir gelecek için yeni nesillere 
daha temiz enerji kaynakları sunmayı misyon edinmiştir. 

  Tüm Enerji Sistemleri için Doğru Adres, İdeal Seçim
  Öncelikli Müşteri Değeri
  Ayrıcalıklı Marka Anlayışı
  Mükemmel BOM Uyumu
  Konsept Modül Tasarımı / İleri Seviye Konfigürasyon
  Garanti Edilmiş Dayanıklılık, Uzun Ömür
  Yüksek Modül Verimi, Etkin Maliyet Tasarrufu
  Optimum ROI (Yatırım Geri Oranı) / Düşük BOS 

(Sistem Balans) Maliyeti
  Üstün Kalite / ISO9001-IS014001-ISO45001-

OHSAS18001
  12 Yıl Ürün / 25 Yıl Lineer Performans Garantisi

ufacturing line using AL artificial intelligence and micro gap 
technology, we are producing new generation solar panels such 
as 158.75, 166, 18X and 210 cell, Mono/Poly type, PERC, 
Bifacial Glass- Glass, NDC 1/2 Half-Cut Cell and 1/3 Triple-Cut 
Cell with high quality & yield. 
Our fully automated factory with local solar panel production 
capacity of 1 GW/year opened in May 2018. In addition to our 
solar panel production facility, the production of cell production 
from ingot to wafer, inverters and energy storage systems are 
amongst our aim. In this context, our company targets to sell 
our registered module brand DAXLER not only to domestic 
investment market but also North and South America, African, 
Asian and European markets. 
R&D and customer-focused quality understanding on design 
are constantly audited by third part inspection organizations 
in the international accreditation chain. DAXLER’s modules, 
produced with photovoltaic PV module safety qualification 
standard IEC61730 and the module design qualification stan-
dard IEC61215, have TSE, TÜV, CE, ISO9001, OHSAS18001, 
ISO14001 certificates and have implemented type tests within 
own laboratory. DAXLER Energy continues its quality manage-
ment structuring and Works on new investment strategies for 
international collaborations that are planned to be invested. 
Our Services:

  Production of PV Solar Panel with Different Watt and 
Models

  Annual Production Capacity: 1 GW/Year
  Investment of Solar Power Plant (SPP)
  Industrial Rooftop SPP Projects
  Hybrid SPP Projects
  Plants of ON & OFF-GRID Systems
  Micro Inverter Works 
  Solar Street Lightning System 
  Solar Irrigation Systems 

Our mission is to provide cleaner energy to next generations 
for a sustainable future. 

  Ideal Choice for All Energy Systems
  High Customer Value
  Privileged Brand
  Perfect BOM Compatibility
  Advanced Configuration / Concept Module Design
  Guaranteed Durability and Reliability
  High Module Efficiency, High Energy Yield
  Optimum ROI (Return on Investment), BOS (Balance of 

System) Cost Savings
  Superior Quality / ISO9001-ISO14001-ISO45001-

OHSAS18001
  12 Years Product / 25 Years Linear Performance Guarantee
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HUAWEI AND ORBIT ENERGY 
WORK TOGETHER FOR 
THE DOMESTIC BATTERY 
PRODUCTION

Huawei and Orbit Energy Signed a Cooperation 
Agreement on the Domestic Production of 
Lithium Batteries in Turkey, with the motto “We 
act together for a Greener World”

On March 2, 2022, Orbit Energy signed an agreement with 
Huawei, the largest and most advanced technology manu-
facturer in the world, regarding the domestic production of 
Lithium-based batteries used in energy storage systems, at 
the Mobile World Congress held in Barcelona.
Vahit Kaya, CEO of Orbit Energy, who thanked Huawei Exec-

utives for the value they gave 
to our country, expressed the 
following on his return from 
Barcelona:
“It is of great importance to re-
duce our carbon footprint and to 
store electrical energy produced 
from renewable energy sources 
for a green future. For this pur-
pose, as ORBİT ENERJİ, we set 
out to become the leading brand 

in Turkey’s energy storage solutions. In addition to the estab-
lishment of renewable energy sources, we created our wide 
product range related to their storage and started our production. 
In this sense, we cooperate with many world-leading brands.
We are proud of being Turkey’s domestic Lithium Battery manu-
facturer in cooperation with Huawei in order to offer our custom-
ers the most advanced technology in energy storage solutions.
We will share the principle of “Strength comes from unity” and 
the pleasure of working with everyone by putting our heads 
together.
We will receive support from the distinguished teachers of 
our country, we will pave the way for chemical and material 
engineers,
We will try to gather them under this and similar roofs, hoping 
that our electronics engineers, power electronics, and software 
developers will now work more enthusiastically in the energy 
field.
We will work to take great steps towards energy saving and 
production, especially in the field of renewable energy.”

HUAWEI VE ORBIT 
ENERJI YERLI LITYUM PIL 
ÜRETIMI IÇIN BIRLIKTE 
ÇALIŞACAK
“Daha Yeşil Bir Dünya için birlikte Hareket 
Ediyoruz” mottosuyla  Lityum Akülerin 
Türkiye’de Yerli Üretimi Konusunda Huawei 
İle Orbit Enerji İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Orbit Enerji, 2 Mart 2022 tarihinde enerji depolama 
sistemlerinde kullanılan Lityum tabanlı bataryaların yerli 
olarak üretimi ile ilgili dünyada bu konudaki en büyük ve 
ileri teknoloji üreticisi Huawei ile Barcelona’da gerçek-
leştirilen Mobile World Congress’te anlaşma imzaladı.
Huawei Yöneticilerine ülkemize verdiği değerden ötürü 
teşekkürlerini sunan Orbit Enerji 
CEO’su Vahit Kaya, Barcelona 
dönüşünde şunları ifade etti: 
“ Karbon ayak izimizin düşürül-
mesi ve yeşil bir gelecek için yenile-
bilir enerji kaynaklarından üretilen 
elektrik enerjisinin depolanması 
büyük önem arz etmektedir. Bu 
amaçla ORBİT ENERJİ olarak 
Türkiye’nin enerji depolama çö-
zümlerinde lider marka olmak üzere yola çıktık. Yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının tesis edilmesinin yanında 
depolanması ile ilgili geniş ürün gamımızı oluşturduk ve 
üretimimize başladık. Bu anlamda birçok dünya lideri 
marka ile iş birliği yapıyoruz.
Müşterilerimize enerji depolama çözümlerinde en ileri tek-
nolojiyi sunabilmek adına Huawei işbirliği ile  Türkiye’nin 
yerli Lityum Batarya üreticisi olmanın gururunu yaşıyoruz.
Birlikten kuvvet doğar ilkesini, kafa kafaya verip çalışmanın 
zevkini herkesle paylaşacağız.
Ülkemizin güzide hocalarından destek alacağız,  kimya ve 
malzeme mühendislerinin önünü açacağız,
Elektronik mühendislerimiz, güç elektroniği, yazılımcıları-
mız artık enerji alanında daha bir hevesle çalışacaktır diye 
umut ederek onları bu ve benzeri çatılar altında toplamaya 
çalışacağız.
Özellikle yenilenebilir enerji alanında enerji tasarruf  ve 
üretimine yönelik çok büyük adımlar atmak için çalışa-
cağız.”
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ASUNIM SUCCESSFULLY 
COMPLETES SPP 
PROJECTS IN EGYPT
With its experience and numerous international references 
gained, ASUNIM, which provides turnkey installation (EPC) 
services in the field of photovoltaic solar energy through 
its offices in various parts of the world, has successfully 
completed two distinct solar energy systems in Cairo and 
Alexandria, Egypt.
ASUNIM’s subsidiary, ASUNIM Egypt, first successfully com-
pleted the 231kWp land system for Omar Oassis, a tourist 
resort company located on the Alexandria Cairo desert road. 
This grid-connected power plant, which will feed the facility 
where various restaurants, vehicle charging stations, car 
service centers and shops are located, is also prepared to pair 
with the diesel set and operate as a hybrid PV system in case 
of an outage. This system will produce 736,500 KWh of elec-
tricity per year and will prevent 522 tons of CO2 emissions.
ASUNIM Egypt has also successfully completed a 231kWp 
solar power system operating smoothly on the industrial 
roof of BMC Almasrya, a leading manufacturer of composite 
manhole covers and draiange systems Located in Borg Al 
Arab, an industrial city in Alexandria, this system is expected 
to generate 397,400 KWh per year and avoid 282 tons of 
CO2 emissions.
In addition to the projects it has completed in Egypt, ASUNIM 
Egypt is also developing a 1544kWp rooftop solar power 
plant on the roof of a factory in this region. As in all projects, 
the most up-to-date technical solutions including all project 
design and engineering services, shading analysis, production 
simulations, optimizations, use of in-house special software 
were made by the engineering department of ASUNIM.
ASUNIM has exceeded 1GW of installed capacity with the 
projects it has completed in the international arena.

ASUNIM MISIR’DAKI 
GES PROJELERINI 
BAŞARIYLA TAMAMLADI
Dünyanın farklı bölgelerindeki ofisleri aracılığıyla, kazan-
dığı deneyim ve başarıyla tamamlanmış sayısız uluslararası 
referanslar ile fotovoltaik güneş enerjisi alanında anahtar 
teslim kurulum (EPC) hizmeti veren ASUNIM, Mısır Kahire 
ve İskenderiye’de bulunan iki ayrı güneş enerji sistemini 
başarıyla tamamladı.
ASUNIM’in bağlı ortaklığı ASUNIM Egypt ilk olarak 
231kWp gücündeki arazi sistemini; İskenderiye Kahire çöl 
yolunda bulunan turistik dinlenme tesisi firması Omar Oassis 
şirketi için başarıyla tamamladı. Çeşitli restoranların, araç 
şarj istasyonlarının, araba servis merkezleri ve mağazaların 
bulunduğu tesisi besleyecek olan ve şebekeye bağlı sistem 
olarak çalışan bu enerji santrali, kesinti durumunda dizel 
seti ile eşleşecek ve hibrit bir PV sistemi olarak çalışacak 
şekilde de hazırlanmıştır. Bu sistem yılda 736.500 KWh 
elektrik üretecek ve 522 ton CO2 emisyonunu önleyecektir.
ASUNIM Egypt ayrıca, kompozit rögar kapakları ve yağ-
mur ızgaralarının lider üreticisi olan BMC Almasrya sanayi 
çatısında 231kWp’lik bir güneş enerji sistemini de sorunsuz 
olarak çalışacak şekilde başarıyla tamamladı. İskenderiye’deki 
bir sanayi şehri olan Borg Al Arab’da bulunan bu sistemin 
yılda 397.400 KWh üretmesi ve 282 ton CO2 emisyonunu 
önlemesi bekleniyor.
ASUNIM Egypt, Mısır’da tamamladığı projelerin yanı sıra 
yine bu bölgede bir fabrika çatısında 1544kWp’lik bir çatı 
üzeri güneş enerjisi santrali geliştiriyor. Bütün projelerde 
olduğu gibi bu projede de tüm projelendirme ve mühendislik 
hizmetleri, gölge analizi, üretim simülasyonları, optimizas-
yonlar, kurum içi özel yazılım kullanımı dahil en güncel teknik 
çözümler ASUNIM’in mühendislik departmanı tarafından 
yapılmıştır.
ASUNIM, uluslararası alanda tamamlandığı projelerle bir-
likte 1GW kurulu gücü aşmış oldu.

 ÜYELERİMİZDEN 
 FROM OUR MEMBERS 

57
Ocak • Şubat • Mart / January • February • March 2022



1. Can we get to know you better?
I was born in 1978 in Istanbul. After gradu-

ating from ODTU, with a bachelors degree 
in International Relations, I studied for 
master degree in the University of Keele 
in England on the subject of International 
Relations and Energy Policies as part of 
the TEV-Chevening scholarship program. 
I started my professional career in 2003. 
Between 2006 and 2007, I worked at 
the British Council as the Governance 

and Community Projects Coordinator. 
During that time, I was able to take part in 

projects made by Prime Ministry, Ministry of 
Education, Treasury and Foreign Trade Under-

secretariat, and various Metropolitan Municipal-
ities, press and non-governmental organizations. 

1. Sizi daha yakından tanıyabilir 
miyiz?

1978  İstanbul doğumluyum. ODTÜ 
Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun 
olduktan sonra, TEV-Chevening burs 
programı kapsamında İngiltere’de Keele 
Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler/
Enerji Politikası alanında yüksek lisans 
yaptım. Profesyonel iş yaşamına 2003 
yılında başladım. 2006-2007 yıllarında 
British Council’de Yönetişim ve Toplum 
Projeleri Koordinatörü olarak Başba-
kanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Büyükşehir 
Belediyeleri, basın ve sivil toplum kuruluş-
ları ile yürütülen projelerin yönetiminde görev 
yaptım. 2008’de ise her zaman çalışmak istediğim 

ALKIM BAĞ GÜLLÜ, DIRECTOR OF SHURA ENERGY TRANSITION CENTER

TURKEY HAVE THE POTENTIAL TO ACCELERATE THE 
ENERGY TRANSITION

SHURA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ MERKEZİ DİREKTÖRÜ ALKIM BAĞ GÜLLÜ

TÜRKIYE ENERJI DÖNÜŞÜMÜNÜ HIZLANDIRACAK 
POTANSIYELE SAHIP
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GÜNDER Genel Sekreteri / GÜNDER  Secretary General
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In 2008, I switched to the renewable energy sector, where I 
always wanted to work. For about 14 years, until December 
2021, I took roles as Renewable Energy Projects Unit Director, 
Wind-Power Projects Director and Strategy Director at Polat 
Energy, one of the largest wind energy investors in Turkey. 
In that period, I took active duty on project development, 
investment analysis, project financing and construction as 
part of a total installment process of 700MW total installed 
capacity in terms of Wind Power, which also includes Turkey’s 
largest wind power plant. I have been working as Director at 
the SHURA Energy Transition Center since December 2021. 
On top of being just a job, working in the renewable energy 
sector has always motivated me with its economic, strategic 
and environmental contribution to Turkey, and most impor-
tantly, its importance in the fight against climate change. I am 
very pleased to take this one step further and start working 

at the SHURA Energy Center, 
which conducts all kinds of 
technical, economic and policy 
analysis for the decarbonization 
of the energy sector.

2. Can you give us 
some information about 
your works at the SHURA 
Energy Transition Center?
SHURA Energy Transition Cen-
ter, Turkey’s first energy tran-
sition oriented think tank, was 
established in December 2017. 
With a global know-how, SHU-
RA is a 100 percent domestic 

think tank. We prepare data-based, impartial and independent 
research and analysis on technology, economy and energy 
policies on all issues within the scope of decarbonization of 
the energy sector in Turkey. We also offer solution suggestions 
for all stakeholders of the energy sector in Turkey, together 
with the stakeholder group in the triangle of public, private 
sector and non-governmental organizations. 
We have an Advisory Council created to guide SHURA’s vision. 
The Council consists of senior executives of Turkey’s leading 
energy companies and financial institutions, experienced 
academics and non-governmental members. We closely 
monitor and work on all developments concerning the energy 
transformation, such as renewable energy, energy efficiency, 
electrification, new technologies, financing of the transition 
and its socioeconomic effects, both within our country and 
in the world.

yenilenebilir enerji sektörüne geçtim. 2021 Aralık ayına kadar 
yaklaşık 14 yıl boyunca Türkiye’nin en büyük rüzgar enerjisi 
yatırımcılarından olan Polat Enerji’de sırasıyla Yenilenebilir 
Enerji Projeleri Birim Müdürü, Rüzgar Enerji Projeleri 
Direktörü ve Strateji Direktörü olarak görev yaptım. Bu 
dönemde aralarında Türkiye’nin en büyük rüzgar enerji 
santralinin de yer aldığı toplam 700 MW kurulu güce sahip 
rüzgar ve güneş enerji projesinin geliştirilmesi, yatırım analizi, 
finansmanı ve inşasında görev aldım. Aralık 2021’den beri 
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nde Direktör olarak 
çalışıyorum. 
Yenilenebilir enerji sektöründe çalışmak sadece bir iş olmanın 
ötesinde Türkiye’ye hem ekonomik, hem stratejik, hem de 
çevresel boyutta yaptığı katkıyla ve en önemlisi iklim deği-
şikliği ile mücadeledeki önemiyle beni her zaman motive 
etmiştir. Bunu bir adım ileriye taşıyarak enerji sektörünün 
karbonsuzlaştırılması için her türlü 
teknik, ekonomik ve politika ana-
lizini yapan SHURA Enerji Mer-
kezi’nde çalışmaya başlamaktan 
ötürü büyük mutluluk duyuyorum.

2. SHURA Enerji 
Dönüşümü Merkezi 
bünyesindeki 
çalışmalarınız 
hakkında bilgi alabilir 
miyiz?

Türkiye’nin ilk enerji dönüşü-
mü odaklı düşünce merkezi olan 
SHURA Enerji Dönüşümü Mer-
kezi 2017 Aralık ayında kuruldu. 
Küresel bir know-how’a sahip 
SHURA yüzde 100 yerli bir düşünce kuruluşu. Türkiye’de 
enerji sektörünün karbonsuzlaştırılması kapsamındaki tüm 
konularda  teknoloji, ekonomi ve enerji politikaları ile ilgili 
veri bazlı, tarafsız ve bağımsız araştırma ve analizler hazırlı-
yor, Türkiye’de enerji sektörünün tüm paydaşları için kamu, 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşları üçgenindeki paydaş 
grubuyla birlikte çözüm önerileri sunuyoruz. 
SHURA’nın vizyonuna yön vermek amacıyla oluşturulan bir 
Danışma Konseyimiz var. Konsey, Türkiye’nin önde gelen 
enerji şirketleri ve finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, 
alanında tecrübeli akademisyenler ve sivil toplum üyelerinden 
oluşuyor. Hem ülkemizde hem de dünyada yenilenebilir 
enerji başta olmak üzere enerji verimliliği, elektrifikasyon, 
yeni teknolojiler, dönüşümün finansmanı ve sosyoekonomik 
etkileri gibi enerji dönüşümünü ilgilendiren tüm gelişmeleri 
yakından izliyor ve bu konularda çalışıyoruz.

“Türkiye’de enerji sektörünün tüm 
paydaşları için kamu, özel sektör ve 
sivil toplum kuruluşları üçgenindeki 
paydaş grubuyla birlikte çözüm 
önerileri sunuyoruz.

We offer solution suggestions for all 
stakeholders of the energy sector in 
Turkey, together with the stakeholder 
group in the triangle of public, 
private sector and non-governmental 
organizations. 
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3. SHURA Energy Transition Center has contributed 
to the green energy sector through numerous 
studies since its establishment. In which areas 
do you think the studies with the most effective 
feedback were carried out? What new reports and 
projects or events are you planning in the near 
future?

We have published 48 reports to date. Each of the studies cre-
ated positive mutual effects in the private and public sectors.
The  ‘Socioeconomic Impact of the Power System Transition in 
Turkey’  and ‘Techno-Economic Study of Turkey’s Production 
and Export Potential For Green Hydrogen’ reports we published 
last year, the ‘ The most economic solution for Turkey’s power 
system: Energy Efficiency and Business Models’ published in 
2020: ‘Transport Sector Transformation: Integrating Electric 
Vehicles into Turkey’s Distribution Grid’ and the ‘Financing 
the Energy Transition in Turkey’ report that we published 
in 2019 were the most widely read and interacted studies.  

‘Increasing the Share of Renew-
ables in Turkey’s Power System: 
Options for Transmission Expan-
sion and Flexibility‘ the first study 
published by Shura in 2018: is 
also among the reports still being 
reviewed and referenced.
Turkey’s ratification of the Paris 
Climate Agreement and the an-
nouncement of net zero target for 
2053 are of great importance for 
our work. In this direction, SHURA 
will also update its current works 
and vision for 2030 and prepare 

a roadmap in line with the 2053 net zero target for the Turkish 
electricity sector. Our work will include both the targets within 
the scope of energy transition, action plans to achieve these 
targets and the socio-economic effects of the transformation.

4. What changes will Turkey’s ratification of the 
Paris Climate Agreement bring along in the energy 
transition process? 

As we enter 2022, we see that the energy sector is at a 
turning point. The ratification of the Paris Climate Agreement 
and the announcement of the net zero target for 2053 mean 
Turkey’s integration with the green agreement and green 
transformation processes in the world. It is expected that the 
10-year and 30-year greenhouse gas reduction targets in the 
energy sector and the actions towards this will be clarified 
during the year. It is also on the agenda that the climate law, 
which has been worked on for a while, will come into force in 

3. SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi 
kurulduğu günden bu yana pek çok çalışma 
ile yeşil enerji sektörüne katkıda bulundu. 
Sizce geri dönüşleri en etkili olan çalışmalar 
hangi alanlarda yapıldı? Yakın zamanda 
planladığınız yeni raporlar ve proje ya da 
etkinlikler nelerdir?

Bugüne kadar 48 rapor yayınladık. çalışmaların her biri özel 
sektörde ve kamuda olumlu etkileşimler yarattı.
Geçen yıl yayınladığımız ‘Türkiye’de Elektrik Sistemi Dö-
nüşümünün Sosyoekonomik Etkileri’ ve  ‘Türkiye’nin Yeşil 
Hidrojen Üretim ve İhracat Potansiyelinin Teknik ve Ekono-
mik Açıdan Değerlendirilmesi’ raporları, 2020’de yayınlanan 
‘Türkiye Elektrik Sistemi İçin En Ekonomik Katkı: Enerji 
Verimliliği Ve Yeni İş Modelleri’ ile ‘Türkiye Ulaştırma Sek-
törünün Dönüşümü: Elektrikli Araçların Türkiye Dağıtım 
Şebekesine Etkileri’ raporları; ayrıca 2019’da yayınladığımız 
‘Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı’ raporları en 
fazla okunan ve etkileşim yaratan 
çalışmalarımız oldu.  Shura’nın 
2018 yılında yayınladığı ilk ça-
lışma olan ‘Türkiye’nin Enerji 
Sisteminde Yenilenebilir Kay-
nakların Artan Payı: İletimde 
Genişleme ve Esneklik Seçenek-
leri’ de hala incelenen ve referans 
gösterilen raporlar arasında.
Türkiye’nin Paris İklim Anlaşma-
sı’nı onaylaması ve 2053 yılı için 
sıfır karbon hedefi açıklanması 
çalışmalarımız açısından büyük 
önem taşıyor. Bu doğrultuda 
SHURA da mevcut çalışmalarını ve 2030 yılı vizyonunu 
güncelleyecek ve Türkiye elektrik sektörü içi 2053 sıfır karbon 
hedefi doğrutusunda bir yol haritası hazırlayacak. Çalış-
malarımız hem enerji dönüşümü kapsamındaki hedefleri, 
hem bu hedeflere ulaşmak için aksiyon planlarını hem de 
dönüşümün sosyo-ekonomik etkilerini içerecek.

4. Türkiye’nin Paris İklim Anlaşmasını 
onaylaması enerji dönüşümü sürecinde ne 
gibi değişiklikleri beraberinde getirecek? 

2022 yılına girerken enerji sektörünün bir dönüm noktasında 
olduğunu görüyoruz. Paris İklim Anlaşmasının onaylanması 
ve 2053’te net sıfır karbon hedefinin açıklanması Türkiye’nin 
dünyadaki yeşil mutabakat ve yeşil dönüşüm süreçleri ile 
bütünleşmesi anlamına geliyor. Yıl içinde enerji sektöründe 
10 ve 30 yıllık sera gazı azaltım hedeflerinin ve buna yönelik 
eylemlerin netleştirilmesi bekleniyor. Bir süredir üzerinde ça-

“Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı 
onaylaması ve 2053 yılı için 
sıfır karbon hedefi açıklanması 
çalışmalarımız açısından büyük önem 
taşıyor.

Turkey’s ratification of the Paris Climate 
Agreement and the announcement of 
net zero target for 2053 are of great 
importance for our work.
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2022 and start the pilot implementation of carbon pricing.
In the new period, the most important issue will be the revision 
of the previously determined targets within the framework 
of our energy policy in line with the net zero carbon target 
of 2053, and the creation of a roadmap that will also review 
the existing policies and legislation in order to reach the 
renewed targets. More aggressive targets and policies will 
be required in sections such as renewable energy, energy 
efficiency and electrification, and it will be necessary to plan 
an exit from coal, the fuel with the highest carbon emissions. 
A long-term plan with a broad perspective is needed, in line 
with the climate goals for 2030-2050. With such a plan, 
economic development can be achieved while contributing 
to the global fight against climate change.

5. What do you think is needed for our country’s 
solar energy sector to achieve a healthy 
growth condition? Can you tell us about your 
expectations from industry representatives, 
regulatory bodies and the government?

The proliferation of renewable energy sources and their inte-
gration into the electricity system is one of the most important 
elements of the energy transition. Solar energy in Turkey is 
potentially one of the resources that needs to be developed 
more primarily than European countries. With the decreasing 
costs and different regulations in recent years, the installed 
solar power in our country has reached 7,816 MW. A large 
part of this consists of unlicensed power plants.
Capacity allocation in licensed solar energy is made through 
YEKA competitions. The system in which a large capacity was 
given to a single company or consortium in the first practices, 
has recently been converted to the mini-YEKA system, where 
many companies can receive capacity allocations. This is a 
convenient method for spreading investments to the base. 
Also, competitions that used to be held in US dollars have 
started to be held with dutch auction in TL as of 2021. As 
in the new YEKDEM, price escalation was applied over the 
buying exchange rate averages of PPI (26%), CPI (26%), US 
Dollar (24%) and Euro (24%).. This method makes prices 
that are already well below the market prices exposed to 
exchange rate risk. 
While the levelized energy cost in photovoltaic (PV) solar 
power plants decreased by 82% in the 2010-2019 period, 
the prices in the competitions held in this context in the world 
were on average 20% below the costs. According to the anal-
ysis made by our center, the weighted average price of the 
YEKA GES-3 competition held in 2021 is approximately 35% 
below the world average. The low prices that occur in mini 
YEKA competitions and the fact that these prices are highly 

lışılan iklim yasasının da 2022’de yürürlüğe girmesi ve karbon 
fiyatlamasının pilot uygulamasına başlanması gündemde.
Yeni dönemde 2053 yılı net sıfır karbon hedefi doğrultusunda 
enerji politikamız çerçevesinde daha önce belirlenen hedefle-
rin gözden geçirilmesi ve yenilenen hedeflere ulaşılması için 
mevcut politikaların ve mevzuatın da  gözden geçirileceği 
bir yol haritasının oluşturulması en önemli konu olacak. 
Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve elektrifikasyon gibi 
alanlarda daha agresif  hedef  ve politikalar gerekli olacak 
ve karbon salımı en yüksek yakıt olan kömürden çıkışı plan-
lamak gerekecek. 2030-2050 arasında iklim hedefleriyle 
aynı doğrultuda, geniş perspektifli ve uzun vadeli bir plan 
gerekiyor. Böylesi bir planla iklim değişikliği ile küresel mü-
cadeleye katkıda bulunulurken, aynı zamanda ekonomik 
kalkınma sağlanabilir.

5. Ülkemiz güneş enerjisi sektörünün sağlıklı 
bir büyüme ortamına kavuşması için sizce 
nelere ihtiyaç var? Sektör temsilcilerinden, 
düzenleyici kurumlardan ve hükümetten 
beklentilerinizi öğrenebilir miyiz

Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla yaygınlaşması 
ve elektrik sistemine entegrasyonu enerji dönüşümünün 
en önemli unsurlarından biri. Türkiye’de güneş enerjisi, 
potansiyel açıdan Avrupa ülkelerinden çok daha fazla ve 
öncelikli olarak geliştirilmesi gereken kaynaklardan. Son 
yıllarda düşen maliyetler ve farklı düzenlemelerle ülkemizde 
güneş enerjisi kurulu gücü 7.816 MW’a ulaştı. Bunun çok 
büyük bir kısmı lisanssız santrallerden oluşuyor.
Lisanslı güneş enerjisinde kapasite tahsisi YEKA yarışmaları 
ile yapılıyor. İlk uygulamalarda büyük bir kapasitenin tek bir 
şirket veya konsorsiyuma verildiği yapıdan son dönemde pek 
çok firmanın kapasite tahsisi alabildiği mini-YEKA sistemine 
dönüldü. Bu, yatırımların tabana yayılması için elverişli 
bir yöntem. Aynı zamanda eskiden ABD doları üzerinden 
yapılan yarışmalar, 2021’den itibaren TL üzerinden açık 
eksiltme ile yapılmaya başlandı. Fiyat eskalasyonu ise yeni 
YEKDEM’de olduğu gibi ÜFE (%26), TÜFE (%26), ABD 
Doları (%24) ve Avro (%24) alış kur ortalamaları üzerinden 
uygulandı. Bu yöntem zaten piyasa fiyatlarının oldukça 
altında oluşan fiyatları kur riskine açık hale getiriyor. 
Fotovoltaik (FV) güneş santrallerinde seviyelendirilmiş enerji 
maliyeti 2010-2019 döneminde %82 düşerken, dünyada bu 
kapsamda yapılan yarışmalarda oluşan fiyatlar, maliyetlerin 
ortalama %20 altında seyretti. Merkezimizin yaptığı analize 
göre 2021 yılında yapılan YEKA GES-3 yarışmasında oluşan 
ağırlıklı ortalama fiyat, dünya ortalamasının yaklaşık %35 
altında. Mini YEKA yarışmalarında oluşan düşük fiyatlar ve 
bu fiyatların büyük oranda kur riskine açık olması projelerin 
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exposed to exchange rate risk may cause the realization rate 
of projects to decrease and the return period of investments 
to be extended, causing the installations to spread over time. 
Therefore, the first important issue is to review the rules in 
the new competitions and to make arrangements that will 
ensure the projects’ access to finance.
Unlicensed solar energy investments, especially roof type 

applications that have become 
widespread recently, are import-
ant for the widening of distrib-
uted production, which is one of 
the most important elements of 
energy transition. The integra-
tion of distributed production into 
the grid and the market provides 
many benefits that support the 
reliable and cost-effective op-
eration of the grid, such as its 
contribution to system flexibility, 
reduction of grid energy losses, 
increased voltage and energy 
quality, decrease in transmis-
sion and distribution system in-

vestments, decrease in the need for high-cost power plant 
investments and decrease in imported fuel costs. In this 
context, innovative approaches and practices that will enable 
the consumer side to take an active role in the energy system 
and expand the distributed production close to consumption 
points should be implemented in order to increase system 
flexibility. The monthly netting method, which has been 
implemented since May 2019, has been a good legislative 
infrastructure for increasing distributed production. In the 
future, there may be a need for mechanisms that are more 

gerçekleşme oranının düşmesine ve yatırımların geri dönüş 
süresini uzatarak, kurulumların zamana yayılmasına neden 
olabilir. Dolayısıyla yeni yapılacak yarışmalardaki kuralların 
gözden geçirilmesi ve projelerin finansmana erişimini sağ-
layacak düzenlemelerin yapılması ilk önemli konu olarak 
karşımıza çıkıyor.
Lisanssız güneş enerji yatırımları; özellikle de son dönemde 
yaygınlaşan çatı tipi uygulamalar ise yine enerji dönüşümü-
nün en önemli unsurlarından biri olan dağıtık üretimin yay-
gınlaşması için önemli. Dağıtık üretimin şebeke ve piyasaya 
entegrasyonu, sistem esnekliğine sağladığı katkı başta olmak 
üzere şebeke enerji kayıplarının azalması, gerilim ve enerji 
kalitesinin artması, iletim ve dağıtım sistemi yatırımlarının 
azalması, yüksek maliyetli elektrik santrali yatırımlarına olan 
ihtiyacın ve ithal yakıt maliyetlerinin azalması gibi şebekenin 
güvenilir ve maliyet etkin çalışmasını destekleyen birçok 
fayda sağlıyor. Bu bağlamda, sistem esnekliğinin artması 
için tüketim tarafının enerji sisteminde aktif  rol almasını ve 
tüketim noktalarına yakın dağıtık üretimin yaygınlaşmasını 
sağlayacak yenilikçi yaklaşımların ve uygulamaların hayata 
geçirilmesi gerekiyor. Mayıs 2019’dan bu yana uygulanan 
aylık mahsuplaşma yöntemi dağıtık üretimin artması için 
iyi bir mevzuat altyapısı oldu. İlerleyen aşamada, dağıtım 
şebekesi ile daha çok etkileşimli ve tüm elektrik sistemi ön-
celiklerini dikkate alan mekaniz-
malara ihtiyaç olabilir.   
Dağıtık üretimle birlikte sayaç 
arkası uygulamaların, şebeke ve 
piyasa koşullarına göre hareket 
etmesini sağlayacak fiyatlamala-
rın oluşturulduğu, izlenebilirlik 
ve kontrol edilebilirlik koşulla-
rının sağlandığı, dağıtım şirket-
lerinin yeni rollerinin ve gelir 
gereksinimlerinin dağıtık üretim 
artışına destek olacak şekilde per-
formansa dayalı teşvik edildiği 
bir düzenleme altyapısına ihti-
yaç duyuluyor. Türkiye’de dağıtık 
üretimin şebeke ve piyasa entegrasyonu için temel öncelikle-
rin anlaşılması, uygulamaların ve politikaların belirlenmesi, 
kısa/orta/ uzun dönemli planlamalar yapılması oldukça 
elzem. Bu sayede, 15 gigavat’lık (GW) çatı-üstü güneş FV 
potansiyelinin ve diğer dağıtık enerji kaynaklarının şebeke 
ve piyasa entegrasyonu sağlanabilir. Bu potansiyelin hayata 
geçirilmesi yeni iş fırsatları yaratılmasının, enerji güvenliğinin 
artırılmasının ve iklim değişikliğinin önlenmesinin yanı sıra 
maliyetlerin en aza indirilmesi konusunda da büyük faydalar 
sağlayacak. Dağıtık üretimin yaygınlaşmasını hızlandırmak 

“Dağıtık üretimin yaygınlaşmasını 
hızlandırmak için mevzuatın yanı 
sıra finansman mekanizmaları ve iş 
modellerinin uygulanması da önem 
arz ediyor.

In order to accelerate the spread of 
distributed production, implementation 
of financing mechanisms and business 
models as well as legislation is 
important.
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interactive with the distribution network and which consider 
all the electricity system priorities.   
With distributed production, a regulatory infrastructure is 
needed, in which pricing is created to ensure that the be-
hind-the-meter applications act according to network and 
market conditions, traceability and controllability conditions 
are met, and the new roles and income requirements of distri-
bution companies are encouraged to support the increase in 
distributed production based on performance. Understanding 
the basic priorities, determining practices and policies, and 
making short/medium/long-term plans are essential for the 
grid and market integration of distributed production in Turkey. 
In this way, grid and market integration of 15 gigawatts (GW) 
of rooftop solar PV potential and other distributed energy 
sources can be achieved. Realizing this potential will provide 
great benefits in terms of creating new job opportunities, 
increasing energy security and preventing climate change, as 
well as minimizing costs. In order to accelerate the spread of 
distributed production, implementation of financing mecha-
nisms and business models as well as legislation is important.
Apart from these, as in other sectors, it is necessary to provide 
a predictable and reliable market environment for the growth 
of the solar energy sector and to avoid legislative amendments 
that affect the feasibility of existing power plants.
When a suitable investment environment is provided, Turkish 
industry and business people have the potential to accelerate 
the energy transition in Turkey and shape the energy world 
of the future, with their flexible mobility and openness to 
new business models.

6. What do you think the global rise of renewable 
energy investments and technological 
developments promise for the future of the 
electricity sector? In particular, how do you 
evaluate the development of electric vehicles and 
storage technologies?

Advances and cost reductions in renewable energy technol-
ogies have now made these investments cheaper than fos-
sil-based investments. Therefore, investments in renewable 
energy all over the world have increased in an unprecedented 
way. Currently, the only disadvantage of renewable energy 
sources against fossil sources is that these sources have 
variable production.
However, with the developing technology, it is now possible to 
increase the flexibility potential of the grid and enable much 
more renewable energy to come in. It has become possible 
to integrate much more renewable energy into the system, 
with systems-oriented approaches—for example, making 
investments closer to demand centers—rather than increasing 

için mevzuatın yanı sıra finansman mekanizmaları ve iş 
modellerinin uygulanması da önem arz ediyor.
Bunlar dışında diğer sektörlerde olduğu gibi güneş enerjisi 
sektörünün de büyümesi için öngürülebilir ve güvenilir bir 
piyasa ortamı sağlamak ve mevcut santrallerin fizibilitesini 
etkileyen mevzuat değişikliklerinden kaçınmak gerekiyor.
Uygun yatırım ortamı sağlandığında Türkiye sanayisi ve iş 
insanları esnek hareket kabiliyetleri ve yeni iş modellerine açık 
olmalarıyla Türkiye’de enerji dönüşümünü hızlandıracak ve 
geleceğin enerji dünyasını şekillendirecek potansiyele sahip.

6. Yenilenebilir enerji yatırımlarının küresel 
çapta yükselişi ve teknolojik gelişmeler 
elektrik sektörünün geleceği için sizce ne 
vadediyor? Özellikle, elektrikli araçlar ve 
depolama teknolojilerinin gelişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki gelişmeler ve maliyet 
düşüşleri şu anda bu yatırımları fosil kaynaklı yatırımlardan 
daha ucuz hale getirdi. Dolayısıyla tüm dünyada yenilene-
bilir enerji yatırımları daha önce kimse tarafından tahmin 
edilmeyecek şekilde arttı. Şu anda yenilenebilir enerji kay-
naklarının fosil kaynaklar karşısındaki tek dezavantajı bu 
kaynakların değişken üretime sahip olması.
Ancak gelişen teknolojiyle beraber şebekenin esneklik po-
tansiyelini artırarak çok daha fazla yenilenebilir enerjinin 
devreye girebilmesini sağlamak artık mümkün. Enterkonnek-
siyon kullanımlarının ve kapasitelerinin artırılması, batarya 
enerji depolama, pompaj depolamalı hidroelektrik santraller, 
talep tarafı katılımı ve kaynak bazlı yatırımlar yerine sistem 
odaklı -örneğin yatırımların talep merkezlerine daha yakın 
yapılması gibi- yaklaşımlarla sisteme çok daha fazla yenile-
nebilir enerji entegre etmek mümkün hale geldi.
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interconnection uses and capacities, battery energy storage, 
pumped-storage hydroelectric power plants, demand-side 
participation, and resource-based investments.
As in the rest of the world, the electricity system in Turkey is 
transforming into a decentralized structure where consumers 
take a more active role and electricity is produced at points 
close to consumption location, thanks to distributed energy 
sources such as rooftop solar energy systems, behind-the-me-
ter storage and flexible loads offered by electric vehicles. 
While distributed energy resources have increased rapidly on 
a global scale in recent years, the versatile benefits offered by 
these resources, consisting of distributed production connected 
to the system from the distribution network, demand-side 
participation and behind-the-meter battery systems, play 
a key role in making renewable energy sources easier to 
integrate into the system and increasing the flexibility of the 
entire electrical system. 
Apart from the advantages of using battery storage technol-
ogies, the fact that their costs are not yet at the desired levels 
can be considered as the biggest disadvantage. However, as 
a result of the studies, it is expected that the current costs 
will decrease over time and this technology will become eco-
nomical and widespread.
Electric vehicles are important for increasing the air quality 
in cities, for the transformation of the transportation sector, 
which is highly dependent on foreign energy imports and with 
high emission intensity, and for increasing energy efficiency 
through electric vehicles, which are much more efficient than 
internal combustion engines in this sector. 
In our report, ‘Transport Sector Transformation: Integrating 
Electric Vehicles into Turkey’s Distribution Grid’, we have re-
vealed, based on the four electricity distribution regions, that 
Turkey’s electricity distribution network has sufficient capacity 
to integrate 2.5 million electric vehicles into the system in 
2030. At the same time, we recommend smart charging 
applications and continuation of network investments in line 
with the increase in demand so that there will be no problems 
in the distribution network until 2030. Likewise, it is import-
ant to supply the electricity needed by electric vehicles from 
renewable energy sources such as solar and wind. Thus, it 
may be possible to reach a cleaner transport sector through 
electricity produced from renewable sources.

7. What would you like to say about Turkey’s energy 
future and R&D and P&D studies for solar energy?

R&D and P&D studies in solar energy are carried out by 
Universities, Research and Application Centers as well as 
companies in the private sector. It will be possible to increase 
efficiency, competitiveness and environmental performance 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrik sistemi; 
çatı tipi güneş enerji sistemleri, sayaç arkası depolama ve 
elektrikli araçların sunduğu esnek yükler gibi dağıtık enerji 
kaynakları sayesinde tüketicilerin daha aktif  rol aldığı ve 
elektriğin tüketime yakın noktalarda üretildiği merkezi olma-
yan bir yapıya doğru dönüşüyor. Son yıllarda dağıtık enerji 
kaynakları küresel çapta hızlı bir artış gösterirken; dağıtım 
şebekesi seviyesinden sisteme bağlanan dağıtık üretim, talep 
tarafı katılımı ve sayaç arkası batarya sistemlerinden oluşan 
bu kaynakların sunduğu çok yönlü faydalar, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının sisteme daha kolay entegre olmasında 
ve tüm elektrik sisteminin esnekliğinin artmasında kilit rol 
oynuyor. 
Batarya depolama teknolojilerinin kullanım avantajlarının 
yanında, maliyetlerinin henüz istenilen seviyelerde olmaması 
en büyük dezavantajı olarak kabul edilebilir. Ancak yapılan 
çalışmalar neticesinde mevcut maliyetlerin zamanla düşerek 
bu teknolojinin ekonomik hale gelmesi ve yaygınlaşması 
bekleniyor.
Elektrikli araçlar şehirlerde hava kalitesinin artırılması, gerek 
emisyon yoğunluğu gerekse enerji ithalatı açısından dışa 
bağımlılığımızın çok yüksek olduğu ulaştırma sektörünün 
dönüşümü ve yine bu sektörde içten yanmalı motorlara 
kıyasla çok daha verimli olan elektrikli araçlar yoluyla enerji 
verimliliğinin artırılması için önemli. 
‘Türkiye Ulaştırma Sektörünün Dönüşümü: Elektrikli Araç-
ların Türkiye Dağıtım Şebekesine Etkileri’ raporumuzda 
dört elektrik dağıtım bölgesi baz alındığında Türkiye’nin 
elektrik dağıtım şebekesinin 2030’da 2.5 milyon elektrikli 
aracı sisteme entegre etmek için yeterli kapasiteye sahip 
olduğunu ortaya koyduk. Aynı zamanda dağıtım şebeke-
sinde 2030 yılına kadar sorun yaşanmaması için şebeke 
yatırımlarının talep artışıyla uyumlu devam etmesi ve akıllı 
şarj uygulamaları tavsiye ediyoruz. Ayrıca elektrikli araçların 
ihtiyacı olan elektriğin güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarından sağlanması önemli. Böylece yenile-
nebilir kaynaklardan üretilen elektrik yoluyla daha temiz bir 
ulaştırma sektörüne ulaşmak mümkün olabilir.

7. Türkiye’nin enerji geleceği ve güneş 
enerjisine yönelik ARGE ve ÜRGE 
çalışmaları hakkında neler söylemek 
istersiniz?

Güneş enerjisinde ARGE ve ÜRGE çalışmaları Üniversite, 
Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin yanısıra özel sektör-
deki şirketler tarafından da yürütülmektedir. Yenilenebilir 
enerji ve çevre teknolojilerinde AR-GE ve yenilik kapasitesi-
nin geliştirilmesi, bu teknolojilerin yerli olarak üretilmesi ve 
kullanımının yaygınlaştırılması ile verimlilik, rekabet gücü 
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by developing R&D and innovation capacity in renewable 
energy and environmental technologies, and by producing 
these technologies locally and expanding their use.

8. What are your sensitivities about the use of 
renewable energy and combating climate change 
in your daily life?

Dissemination of renewable energy and the thing that I per-
sonally spend my energy on through my energy transition 
work; I can say that I have the greatest satisfaction and 
pride in this matter.
In daily life, I try to pay attention to issues such as sorting 
and recycling household waste, using water and electricity 
sparingly, consuming locally produced food, reducing paper 
use at work and at home, and using hybrid vehicles, although 
I do not find it sufficient at all. I have a five year old son. I try to 
explain to him as much as possible that we are not the owner 
of the nature, but a part of it, that the natural balance has been 
disturbed by the mistakes made by people, and that we must 
struggle to restore it. Sadly, we could not leave them a world 
as it should be. Due to climate change and the disturbance of 
the natural balance, they are likely to experience much bigger 
problems than we are currently experiencing.

9. Finally, anything you want to add?
Before COP 26, Turkey took a very important step towards 

ve çevresel performansın artırılması mümkün olacaktır.

8. Gündelik hayatınızda yenilenebilir enerji 
kullanımı ve iklim değişikliği ile mücadele 
konusundaki hassasiyetleriniz nelerdir?

Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması ve enerji dönüşümü 
yaptığım iş aracılığı ile kişisel olarak enerjimi harcadığım 
konu; en büyük tatmini ve gururu bu konuda yaşadığımı 
söyleyebilirim.
Gündelik hayatta ise kesinlikle yeterli bulmamakla beraber, 
evdeki atıkların ayrıştırılıp geri dönüşüme kazandırılması, 
suyun ve elektriğin tasarruflu kullanılması, yerli üretim gıda-
ların tüketilmesi, işte ve evde kağıt kullanımının azaltılması, 
hibrit araç kullanımı gibi konulara dikkat etmeye çalışıyorum. 
Beş yaşında bir oğlum var; ona da mümkün olduğu kadar 
doğanın sahibi değil bir parçası olduğumuzu, doğal dengenin 
insanların yaptığı hatalar nedeniyle bozulduğunu ve bunu 
geri döndürebilmek için mücadele etmemiz gerektiğini an-
latmaya çalışıyorum. Ne yazık ki onlara olması gerektiği gibi 
bir dünya bırakamadık; iklim değişikliği ve doğal dengenin 
bozulması nedeniyle şu anda bizim yaşadığımız problemlerin 
çok daha büyüklerini yaşamaları muhtemel.

9. Son olarak eklemek istedikleriniz…
Türkiye COP 26 öncesinde Paris İklim Anlaşması’na taraf  
olarak ve 2053’te karbon nötr olma hedefini açıklayarak 
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enerji dönüşümü için çok önemli bir adım attı.  Türkiye’nin 
sıfır karbon hedefinin altını doldurabilmesi için öncelikle 
2030 Ulusal Katkı Beyanı hedeflerini bu doğrultuda revize 
etmesi gerekiyor. 2053 net sıfır hedefinin gerçekleşebilme-
si için Türkiye’nin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, 
elektrifikasyon, yeni teknolojiler ve kömürden çıkış için ara 
hedefleri ve bu hedeflere ulaşılması için gereken eylem plan-
larının da geliştirmesi gerekiyor. Bu kapsamda dönüşümün 
sosyo-ekonomik etkilerinin analiz edilmesi ve adil dönüşüm 
için yapılması gerekenlerin de 
belirlenmesi önemli.
Türkiye elektrik şebekesi için 
yaptığımız çalışmalar, 2030 yı-
lına kadar şebekede planlanan 
yatırımların gerçekleşmesi ve 
esneklik seçeneklerinden fayda-
lanılması durumunda, elektrik 
üretimindeki rüzgar ve güneş 
enerjisi oranının bugünküne 
kıyasla 2,5 kat artışla %30 se-
viyesine çıkabileceğini; hidroe-
lektrik, biyogaz ve jeotermalle 
birlikte yenilenebilir enerjinin 
toplam payının %50’yi aşabile-
ceğini gösteriyor. Doğru bir planlamayla, önümüzdeki 30 
yıl içinde Türkiye’nin elektriğe sıfır karbonlu, güvenilir ve 
düşük maliyetli bir şekilde erişmesi mümkün görünüyor. Bu 
dönüşüm aynı zamanda elektrik üretiminde ithalata ve yerli 
de olsa rezervi kısıtlı kaynaklara bağımlılığı azaltarak enerji 
arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak.      

energy transition by becoming a party to the Paris Climate 
Agreement and by announcing its goal of becoming carbon 
neutral country by 2053.  In order for Turkey to fulfill its net 
zero carbon target, it must first revise its Nationally Deter-
mined Contribution targets for the year 2030 accordingly. In 
order for the 2053 net zero target to be realized, Turkey also 
needs to develop intermediate targets for renewable energy, 
energy efficiency, electrification, new technologies and coal 
phase-out, and the action plans required to reach these 

targets. In this context, it is im-
portant to analyze the socio-eco-
nomic effects of transformation 
and to determine what needs to 
be done for a just transition.
Our studies for the Turkish elec-
tricity grid show that, by 2030, 
if the planned investments in the 
grid are realized and flexibility 
options are utilized, the rate of 
wind and solar energy in elec-
tricity generation can reach 30% 
with an increase of 2.5 times 
compared to today, and that the 
total share of renewable energy 

together with hydropower, biogas and geothermal could 
exceed 50%. With proper planning, it seems possible for 
Turkey to have reliable and low-cost access to zero carbon 
electricity in the next 30 years. This transition will also reduce 
the dependence on imports in electricity production and on 
domestic resources with limited reserves, thus making a 
significant contribution to energy supply security.      

“Doğru bir planlamayla, önümüzdeki 
30 yıl içinde Türkiye’nin elektriğe 
sıfır karbonlu, güvenilir ve düşük 
maliyetli bir şekilde erişmesi mümkün 
görünüyor.

With proper planning, it seems possible 
for Turkey to have reliable and low-cost 
access to zero carbon electricity in the 
next 30 years.
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Turkey is situated at the Mediterranean Basin, 
which is expected to be hit hardest by climate 
change. It is necessary to fight more effectively 
with climate change, which causes more 
frequent and rapid growth of drought, extreme 
temperatures and many other disasters.

Türkiye, iklim değişikliğinden en fazla 
etkilenmesi beklenen Akdeniz Havzası’nda 
yer alıyor. Kuraklığın daha sık yaşanması ve 
yayılması, aşırı sıcaklar ve daha birçok felakete 
neden olan iklim değişikliğine karşı mücadelede 
daha etkin çalışmalar yapılması gerekiyor.

Yazı: Ali Ekber Yıldırım*
Tarım Yazarı / Agriculture Columnist 

Kaynak• Source: Dünya Gazetesi*

* Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber YILDIRIM tarafından “Tarım Dünyasından” başlıklı köşe için kaleme alınan 
ve 18-19-20 Ocak 2022 tarihlerinde yayınlanan “İklim Değişikliğinin Su, Tarım Ve Gıdaya Etkileri; 7 Bölgede ‘İklim’ 
Sınavı; Tarımda İklim Krizine Karşı 8 Önlem” başlıklı yazılar, yazarın özel izni ile Dünya Gazetesi kaynak gösterilerek 
yayınlanmaktadır.

* Columns titled “The Effects of Climate Change on Water, Agriculture and Food; ‘Climate’ Test in 7 Regions; and 8 Measures 
against Climate Crisis in Agriculture” of Ali Ekber YILDIRIM, an agriculture columnist at the Newspaper “Dünya”, which ap-
peared on January 18-19-20, 2022, are published in this issue with a special permission of the author and credit to the 
Newspaper “Dünya”.

IKLIM DEĞIŞIKLIĞININ SU, TARIM VE 
GIDAYA ETKILERI
THE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON 
WATER, AGRICULTURE AND FOOD
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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür-
lüğü iklim değişikliği ve tarım konusunda İzmir, Şanlıurfa 
ve Ankara’da geniş kapsamlı 3 çalıştay düzenledikten sonra 
«İklim Değişikliği ve Tarım Değerlendirme Raporu”nu 
yayınladı. Ayrıca, 27 maddeden oluşan “İklim Değişikliği 
ve Tarım Sonuç Bildirisi” yayınlandı.
Rapor ayrıntılı ve önemli bilgiler içeriyor. Sonuç bildirisi aynı 
ciddiyetle hazırlanmadığı, aceleyle kaleme alınmış vaatler 
dizisinden oluşuyor. Bu nedenle raporu dikkate almak daha 
doğru olacaktır.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Reformu 
Genel Müdürü Kerim Üstün’ün sunuş yazılarının da yer 
aldı toplam 114 sayfadan oluşan raporda özetle şu bilgi-
lere yer veriliyor: “Dünyada iklim değişikliğinden en çok 
etkilenmesi beklenen bölgelerden Akdeniz Havzası’nda yer 
alan Türkiye’de kuraklığın geniş bölgelerde hissedileceği ve 
aşırı sıcak günlerin sayısının artacağı öngörülmektedir. Bu 
nedenle bu sorunun ulusal anlamda ciddiyetle ele alınması 
gerekmektedir.
Dünyada enerji tüketimi, insan kaynaklı sera gazı emis-
yonlarının açık ara en büyük kaynağı olup dünya çapında 
sera gazı emisyonlarının %73’ünden sorumludur. Enerji 
sektörünün haricinden emisyon üreten başlıca diğer alanlar, 
tarımsal faaliyetler (%12), arazi kullanımı, arazi kullanım 
değişikliği ve ormansızlaşma gibi ormancılık faaliyetleri 
(%6,5), kimyasallar, çimento ve farklı endüstriyel süreçler 
(%5,6) ve düzenli depolama alanları ile atık suların da yer 
aldığı atıklardan (%3,2) oluşmaktadır.

The Ministry of Agriculture and Forestry, General Directorate 
of Agricultural Reform has published the “Climate Change 
and Agricultural Assessment Report” based on three large-
scale farming workshops held in Izmir, Şanlıurfa and Ankara. 
Also, the 27-item “Final Declaration on Climate Change and 
Agriculture” was published.
The report contains significant details. The final declaration, 
on the other hand, comprises a series of pledges that give 
the impression of being penned carelessly. For this reason, 
it would be better to talk about the report.
The 114-page report opening with the forewords of the Min-
ister of Agriculture and Forestry, Bekir Pakdemirli; and the 
General Director of Land Land Reform, Kerim Üstün, contains 
the following details: “Turkey is located in the Mediterranean 
Basin, which is expected to be hit hardest by the climate 
change globally, and this will widely intensify drought and 
increase the number of extremely warm days in Turkey. There-
fore, this problem should be addressed seriously.
Energy consumption is by far the top source of greenhouse 
gas emissions, accounting for 73% of greenhouse gas emis-
sions globally. The other sources of emission are primarily 
agricultural activities (12%), forestry including land use and 
deforestation (6.5%), chemicals, cement and other industrial 
processes (5.6%), and waste management including landfills 
and sewerage (3.2%).

Climate change poses a serious risk in agriculture
Any agricultural product needs soil, water, sunlight and tem-
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İklim değişikliğinin tarımda yarattığı risk çok 
yüksek
Genel olarak bütün tarım ürünlerinin büyümesi için top-
rak, su, güneş ışığı ve sıcaklığa ihtiyaç vardır. İklim, sayılan 
bileşenlerin hepsine etki eden dinamik bir bileşendir. Bu 
nedenle tarım sektörü için yarattığı risk, içerdiği bilinmezlik-
ler yüzünden çok yüksek seviyededir. İklim, tarımsal üretimi 
doğrudan etkileyen etmenlerin başında gelmektedir.
İklim değişikliğinin tarımsal üretimdeki olumsuz etkilerini 
önlemek ve tarımsal üretimi iklim değişikliğine adapte etmek 
için Birleşmiş Milletler’in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarından 13’üncüsü iklim eylemidir. Bu eylem ile ik-
limle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığın ve 
uyum kapasitesinin bütün ülkelerde güçlendirilmesi, iklim 
değişikliğiyle ilgili önlemlerin ulusal politikalara, stratejilere 
ve planlara entegre edilmesi, iklim değişikliği azaltım, iklim 
değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarı konula-
rında eğitimin, farkındalık yaratmanın ve insani ve kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesi temel hedefler olarak belirlenmiştir.
Tarım sektöründe ise bu hedefler; açlığın sona ermesi, gıda 
güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilir tarımın teşvik edil-
mesi, bitki desenlerinin dayanıklılığı ve üretim sistemlerinin 
iklim risklerine ve doğal afetlere uyumlu hale getirilmesi, 
tarım sistemlerinin iklim değişikliğine uyumlu hale getiril-
mesi, sürdürülebilir gıda üretim sistemlerinin sağlanması, 
üretimin artırılması ve ekosistemlerin korunması eylemleri 
olarak öne çıkmaktadır.

En çok su kaynakları olumsuz etkileniyor
İklim değişikliğinin en önemli etkisinin su döngüsü üzerinde 
olacağı tüm bilimsel raporlarda ispatlanmıştır. Araştırmalar 
2025 yılından itibaren 3 milyardan fazla insanın su kıtlığı 
yaşayacağını ortaya koymaktadır. Ekonomik sulanabilir 
arazi varlığımız 8.5 milyon hektar ve sulamaya açılan arazi 
miktarımızda (2020) 6,7 milyon hektardır. Su stresi yaşayan 
ülkemizin su kaynakları ise yerüstü suyu 98 milyar metreküp, 
yeraltı suyu 14 milyar metreküp olup toplam kullanılabilir 
su (net) miktarı ise 112 milyar metreküp olarak tespit edil-
miştir. Kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı yıllık 1.347 
metreküptür. Bu durum su zengini bir ülke olmadığımız ve 
hatta su stresi altında olan ülke konumunda olduğumuzu 
göstermektedir. Ülke genelinde sulamaya açılan alanlarda 
sulama oranı %65 ve sulama randımanı ise %45’dir. Ayrıca; 
71 kilogram et için 15 ton su ve 1 fincan kahve için 170 litre 
suya ihtiyaç olduğu göz önünde bulundurulduğunda su 
kaynaklarının sürdürülebilir yönetilmesi gerektiğini daha 
da önemli kılmaktadır.

Gıda sektörüne etkileri

TARIM SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİ 

 � Sıcaklık artışı: Sıcaklık, yağış ve atmosferik 
CO2 (karbondioksit) konsantrasyonundaki 
değişikliklerin birleşik etkileri ürün verimini 
etkilemektedir ve bu etki bölgelere göre 
farklılık göstermektedir. Avrupa Çevre Ajansı 
2019 Raporu, Akdeniz Havzası’nın büyük 
bölümünde ürün veriminde azalma ve 
hayvancılık için artan bir risk öngörülmektedir. 
İklim projeksiyonları, Avrupa’nın büyük 
bölümünün küresel ortalamadan daha yüksek 
düzeyde ısınma yaşayacağını göstermektedir.

 � Kuraklık: İklim değişikliğinin ortaya çıkardığı 
sorunlardan bir diğeri kuraklıktır. Kuraklık 
ürünü hem miktar hem de kalite açısından 
olumsuz etkilemektedir. Kuraklık sonucunda, 
bitki su ihtiyacı karşılanamamakta, yabancı ot 
ve haşere artışı ile birlikte ürün veriminde ve 
kalitesinde azalmalar yaşanmaktadır.

 � Toprak verimliliği ve erozyon: Erozyon 
toprağın, özellikle de verimli üst toprağın su 
ve rüzgar gibi doğal süreçler yanı sıra insan 
aktivitesiyle hızlı bir şekilde taşınmasıdır. 
Sıcaklık artışları ve toprağın işlenmesi, 
topraktaki bozulma hızını artırmaktadır. Bu 
durumda erozyon tehlikesi artmakta ve toprak 
verimliliği azalmaktadır. Yapılan araştırmalara 
göre Türkiye’nin toprak verimliliği son 10 yılda 
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perature to grow. Climate is a dynamic element that affects 
each of these factors. For this reason, climate change poses 
even more serious risks for the agricultural industry. Climate 
is one of the top factors affecting agricultural production.
The 13th Sustainable Development Goal of the United Nations 
(UN) is the climate action to stop the negative effects of cli-
mate change on agricultural production and adapt agricultural 
production to climate change. The fundamental goals under 
this action include strengthening resilience and adaptive 
capacity to climate-related hazards and natural disasters 
in all countries; integrating climate change measures into 
national policies, strategies and planning; and improving 
education, awareness-raising and human and institutional 
capacity on climate change mitigation, adaptation, impact 
reduction and early warning.
The objectives in the agricultural industry include ending 
hunger; ensuring food security and promoting sustainable 
farming; adapting the resilience and production systems of 
vegetative patterns to climate risks and natural disasters; 
adapting agricultural systems to climate change; establishing 
sustainable food production systems; increasing production 
and protecting ecosystems.

Water resources are affected the most
There is ample scientific evidence that climate change affects 
water cycle the most. Studies suggest that more than 3 billion 
people will face water shortage from 2025. We have 8.5 
million hectares of irrigable land and 6.7 million hectares of 
land opened for irrigation (2020 data). Facing a water stress, 
Turkey has 98 billion cubic meters of surface water and 14 
billion cubic meters of ground water, which is 112 billion cubic 
meters of utilizable water (net figures). This means 1,347 
billion cubic meters of water/year per capita. This shows 
that Turkey is not water-rich but rather facing water stress. 
65% of the irrigable areas are irrigated with an efficiency of 
45%. The fact that it takes 15 tons of water to produce 71 
kg of meat and 170 liters of water to make 1 cup of coffee 
makes a convincing case for sustainable management of 
water resources.

Effects on the food industry
Considered one of the most strategically significant industries 
of the 21st century, the agriculture and food industry faces the 
risk of failing to feed the world population that is estimated to 
reach 10 billion by 2050. Research shows that minimum 50 
percent more agriculture and food production than today will 
be required to feed the world population in 2050. According 
to the assessment reports of the Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC), water scarcity and drought will 
increase, agricultural productivity will fall, and food prices 

EFFECTS ON THE AGRICULTURAL 
INDUSTRY 

 �Temperature rise: Combined impact of 
temperature, precipitation and atmospheric CO2 
(carbondioxide) concentration affects product 
yield and the level of this impact differs by region. 
The 2019 Report of the European Environmental 
Agency foresees a loss of productivity and an 
increasing risk for stock breeding in majority of 
the Mediterranean Basin. Climate projections 
show that a major part of Europe will warm above 
global averages.
 �Drought: Another problem caused by climate 
change is drought. It affects both quality and 
quantity of products. Drought makes it difficult 
to meet the water requirement of crops, leading 
to declines in quality and productivity when 
combined with an increase in weeds and pests.
 �Soil fertility and erosion: Erosion means 
relocation of the soil, particularly the fertile top 
layer of it as a result of natural factors such as 
water or winds as well as man-made factors. 
Temperature rises and farming speeds up 
disruption of the soil. This increases the risk of 
erosion and lowers soil fertility. Studies suggest 
that soil efficiency of Turkey has fallen by 23 
percent over the last 10 years.
 �Loss of water: Water is a fundamental aspect of 
life. One of the most critical outcomes of climate 
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21. yüzyılın stratejik sektörleri arasında gösterilen tarım ve 
gıda sektörü, 2050’de 10 milyara ulaşacağı hesaplanan dünya 
nüfusunun beslenmesinde yetersiz kalma tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. Araştırmalar, 2050 yılında dünya nüfusunu besle-
mek için, tarım ve gıda üretiminin, bugünkü düzeyinden en 
az yüzde 50 oranında fazla olması gerektiğini belirtmektedir. 
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) değer-
lendirme raporları, iklim değişikliğinin etkisiyle dünyada 
su kıtlığının ve kuraklığın artacağını, tarımsal verimliliğin 
düşeceğini, gıda fiyatlarında dünya genelinde yüzde 85’e 
varan artışların gerçekleşebileceğini öngörmektedir.
Yağış rejiminin değişmesi nedeniyle bazı tarım alanları-
nın kuraklaştığı, tarımsal ürünlerin olgunlaşma sürelerinin 
değiştiği, bazı tarım alanlarının sel suları altında kalarak 
kullanılamaz hale geldiği ya da deniz suyunun yükselmesi 
ile tuzlandığı ve verimin düştüğü bilinmektedir. Yükselen 
sıcaklıklar da gıdalarda bakteri üretimini artıracaktır. Özetle 
iklim değişikliği gıda güvenliğini de tehdit etmektedir.”
Özetle, raporda da yer verildiği gibi iklim değişikliğinin 
etkisiyle ekim alanı ve üretim deseninin değişmesi, verim 
ve üretim miktarında düşüş kaçınılmaz görünüyor. Gelecek 
30 yılda tarımsal verimlilikte yaklaşık yüzde 25 oranında bir 
düşüş olacağı farklı otoriteler tarafından belirtiliyor.

7 bölgede ‘iklim’ sınavı
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlü-
ğü’nün “İklim Değişikliği ve Tarım Değerlendirme Raporu” 
bölgesel bazda da önemli bilgiler içeriyor. İklim değişikliğinin 
Türkiye’nin 7 coğrafi bölgedeki etkileri özetle şöyle:

- Akdeniz’de biyoçeşitlilik azalıyor
Adana, Antalya, Burdur, Mersin, Isparta, Hatay, Osmaniye, 
Kahramanmaraş illerini kapsayan bölgede yetiştirilen başlıca 
tarım ürünleri, buğday, pirinç, pamuk, turunçgiller, muz, 
haşhaş, şekerpancarı, zeytin, üzüm, soya fasulyesi, mısır 
ve yer fıstığıdır. Seracılığın da en yaygın olduğu bölgedir. 
Akdeniz Bölgesi’nde hayvancılık fazla gelişmemiştir.
İklim değişikliği hastalık ve zararlı popülasyonlarında artışlara 
neden olmakta bu da tarım sektörünü olumsuz etkilemektedir. 
Aşırı sıcaklık, kuraklık ve beklenmeyen hava olayları nede-
niyle oluşan afetlerle biyoçeşitlilik azalmakta, verim kayıpları 
yaşanmakta, ekim-dikim ve hasat zamanında değişiklikler 
meydana gelmektedir.
Yaşanan iklim değişikliği ile ürün kayıpları meydana gelmek-
te, bu da üretim maliyetlerinin artmasına sebep olmaktadır. 
Dolayısıyla, tarımsal üretimin azalması ürün fiyatlarının 
artmasına, tüketicilerin daha fazla fiyat ödemesine, ithal 
edilen ürün çeşidinin artmasına, ihracatın ise azalmasına 
sebep olabilmektedir.

yüzde 23 azalmıştır.
 � Su kaynaklarında azalma: Su temel yaşam 

kaynağıdır. İklim değişikliğinin önemli 
sonuçlarından biri su kaynakları ve su 
döngüsü üzerinde yarattığı olumsuz etkilerdir. 
İklim değişikliği nedeniyle;

 � Su döngüsünde değişimler (artan atmosferik 
su buharı, yağış rejiminde değişiklik, kuraklık 
ve seller gibi aşırı sonuçlar, kutup ve dağ 
buzullarının geniş ölçüde erimesi, toprak 
neminde değişiklikler),

 � Yüksek hava sıcaklıklarının su miktarını ve 
kalitesini etkilemesi,

 � Deniz seviyesi yüksekliğinin, nehir ağzı ve kıyı 
yeraltı sularının tuzlanmasına yol açması, 
bu nedenle kıyı alanlarında insanların ve 
ekosistemlerin tatlı suya erişiminin azalması 
söz konusudur.

 � Aşırı yağış: İklim değişikliği ile birlikte 
yağış şiddeti ve dağılımında değişimler 
gözlenmektedir. Birkaç ay içerisinde düşmesi 
gereken yağış birkaç saat içerisinde yağarak 
ciddi zararlara neden olmaktadır. Akdeniz 
ikliminin hüküm sürdüğü Batı ve Güney 
bölgelerindeki yağışlarda belirgin bir düşüş 
beklenirken, ılımlı bir orta enlem ikliminin 
hüküm sürdüğü Karadeniz Bölgesi’nde 
yağışların artması beklenmektedir. Artan 
sıcaklık ve azalan yağış nedeniyle, kuraklık 
olaylarının şiddet, sıklık ve süresinde artış 
beklenmektedir.

 � Doğal bitki örtüsü değişimi: Artan iklim 
değişikliği doğal bitki örtüsünde de 
değişiklilere neden olmaktadır. Bu durumun 
ülkemizde de, özellikle bozkır alanlarının 
genişlemesine ve mera alanlarının azalmasına 
neden olabileceği değerlendirilmektedir.

 � Hastalık ve zararlılar: İklim değişikliği ile 
birlikte sıcaklık artışları veya yağış rejimindeki 
değişiklikler ile bitki hastalık ve zararlıları 
için uygun ortamlar oluşabilmektedir. Ani 
olarak gelişebilen bu hastalık ve zararlı 
istilası nedeniyle ürün miktarı ve kalitesi 
düşmektedir.
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may rise up to 85 percent globally.
It is known that changing precipitation patterns cause drought 
in some farming areas, change the ripening time of agricultural 
products, and some farming areas lose their agricultural status 
to floods or become too salty due to the rising sea levels. 
Temperature rises will also increase bacterial growth in foods. 
In short, climate change is a threat to food security as well.”
As mentioned in the report, a change in the patterns of ar-
able land and production, and a decline in productivity and 
amount of production seem inevitable. Different authorities 
foresee a 25-percent fall in agricultural productivity in the 
upcoming 30 years.

‘Climate’ Test in 7 Regions
The “Climate Change and Agriculture Assessment Report” 
published by the Ministry of Agriculture and Forestry, General 
Directorate of Agricultural Reform provides critical information 
on a regional basis. Here is how climate change affects each 
of the 7 geographic regions of Turkey:

- Reduced biodiversity in the Mediterranean region
The agricultural products of the area covering the provinces of 
Adana, Antalya, Burdur, Mersin, Isparta, Hatay, Osmaniye and 
Kahramanmaraş are predominantly wheat, rice, cotton, citrus 
fruits, banana, poppy, sugar beet, olive, soybean, corn and 
peanut. It is also the heart of greenhouse cultivation. Livestock 
breeding is not widely practiced in the Mediterranean region.
Climate change causes an increase in diseases and pest 
populations, affecting the agricultural industry negatively. 
Disasters caused by extreme heat, drought and unexpected 
weather reduce biodiversity, crop yield, and alter sowing and 
harvesting times.
Climate change also causes harvest losses, which is a factor 
in rising costs. Therefore, less agricultural production can lead 
to higher product prices, consumers paying more for less, 
importing more and exporting less.
When unexpected meteorologic events associated with cli-
mate change bring along extreme precipitation, floods may 
occur, negatively affecting the livestock breeding and green-
house cultivation on stream beds.

- Drought is growing and water sources are drying up 
in the Central Anatolia region
The Central Anatolia region is the driest part of Turkey. The 
region relies primarily on agriculture and livestock breeding. 
Cereals are the most cultivated products of the region. Central 
Anatolia accounts for about half of the lands allocated to 
cereal farming in Turkey. Sugar beet is cultivated in irrigable 
parts of the region. It is also the greatest source of wheat, 
sugarcane and apple in Turkey. Livestock breeding is pre-

İklim değişikliği nedeniyle meydana gelen beklenmeyen hava 
olayları beraberinde aşırı yağışları da getirdiğinde oluşan 
sel, dere yataklarında ve vadilerde yapılan hayvancılık ve 
seracılık faaliyetlerini de olumsuz etkilemektedir.

- İç Anadolu’da kuraklık artarken, su kaynakları 
azalıyor
Ülkemizin en az yağış alan bölgesidir. Bölge ekonomisinin 
temeli tarıma ve hayvancılığa dayanır. Tarım ürünleri içinde 
tahıllar başta gelir. Türkiye genelinde tahıla ayrılan top-
rakların yarıya yakını bu bölgededir. Bölgenin sulanabilen 

change is the negative impact on water resources 
and water cycle. Climate change causes:
 �Changes in water cycle (increased atmospheric 
vapor, changes in precipitation regime, extreme 
outcomes such as drought and floods, extensively 
melting polar ice caps and glaciers, changes in 
soil humidity),
 � Increased temperatures, affecting the quality and 
quantity of water,
 �Sea levels to rise, leading to salinization of 
estuaries and coastal ground waters, which 
reduces people’s and ecosystems’ access to fresh 
water in coastal areas.
 �Excessive precipitation: Volume and distribution 
of precipitation change with climate change. The 
amount of rain that is supposed to fall over a few 
minutes may actually fall in a matter of hours, 
causing serious damage. While a remarkable 
decline is expected in rainfall in Western and 
Southern parts of Turkey under the influence of 
Mediterranean climate, precipitation is expected 
to increase in the Black Sea region where a 
mild middle latitude climate is seen. Increased 
temperatures and decreased rainfall are expected 
to increase severity, frequency and duration of 
drought.
 �Changing vegetation: Climate change also causes 
changes in the natural vegetation. This is thought 
to expand steppes and reduce pasture areas in 
Turkey.
 �Diseases and pests: Increased temperatures 
and changing precipitation patterns can create 
suitable conditions for plant diseases and pests. 
These sudden strikes of diseases and pests 
reduce the amount and quality of harvest.
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dominantly ovine.
Climate change affects the agricultural industry negatively 
due to the natural disasters associated with climate change 
in the area covering Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kayseri, Niğde, 
Nevşehir, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Karaman, Kayseri 
and Yozgat. Higher temperates and a drier climate, more 
severe drought, and less precipitation in vegetation periods 
are seen. Irregular rainfall has caused a dramatic fall in ground 
and surface water resources. In contrast with the diminishing 
water resources, farming areas are growing. Conventional 
and polycultural cultivation is also deteriorating water and 
soil quality.
Increasing pest population and diseases, fertilizing and pest 
control problems, animal feed supply difficulties, and pastures 
losing their quality make reliable food increasingly difficult 
to access.
Unecological agriculture: corn, clover, sugar beet, carrot, bovine 
farming, etc. as well as the use of natural resources, chemical 
fertilizers and pesticides, intensive tillage and increased use of 
fossil fuels are considered the main actors of climate change.

- Marine life is endangered as well as agriculture in 
the Marmara region
The Marmara region has the highest ratio of cultivation area/
surface area in Turkey. The main agricultural products of 
the region are olive, cotton, sunflower, sugar beet, wheat, 
rice and corn. Fruit farming is largely practiced. Strawberry, 
apple, pear, cherry, peach and chestnut are grown around 
Bursa in particular. There are large-scale livestock breeding 
activities in the region.
Home to the provinces of İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, 
Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir, 
the region is entirely affected by climate change with neg-
ative impact on sowing, harvesting, tillage, fertilization and 
irrigation water supply, shifts/changes in harvesting times, 
diseases and pest composition, and physiological stress-relat-
ed problems and loss of product quality. Rising temperatures 
warm natural lakes, affecting marine life negatively.
Climate change also has a negative effect on the precipitation 
patterns, hence agricultural production and farming areas. 
Frosts and extreme temperatures also affect plant growth 
negatively, which can be observed in sunflower and paddy 
production in particular.

- Drought in the Aegean region makes water 
limitations compulsory
Agricultural products of the region are olive, banana, fig, cot-
ton, potato, citrus fruits, vegetables, sesame, wheat, barley 
and sugar beet. There are poultry farms in larger cities (İzmir, 
Manisa, Denizli), beehives in Muğla, Aydın, İzmir, Manisa. 

bölümlerinde şeker pancarı tarımı yapılır. Buğday, şeker 
pancarı ve elmanın en fazla üretildiği bölgedir. Bölgede 
küçükbaş hayvancılık ön plandadır.
Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Sivas, 
Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Karaman, Kayseri, Yozgat’ı içine 
alan bölgede iklim değişikliği doğal afetlerdeki artış ile tarım 
sektörünü olumsuz yönde etkilemektedir. Daha sıcak ve az 
yağışlı iklim koşulları, kuraklık şiddetinde artış, vejetasyon 
döneminde yağışlarda azalmalar görülmektedir. Yağışlardaki 
düzensizlik yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında da önemli 
bir azalmaya neden olmuştur. Su kaynaklarının azalmasına 
ters bir orantı ile sulanabilir tarım alanları büyümektedir. 
Konvansiyonel tarım ve poli-kültür üretim nedeniyle su ve 
toprak kalitesi gün geçtikçe bozulmaktadır.
Zararlılarda ve hastalıklarda artış, gübreleme ve ilaçlama 
sorunları, hayvansal üretimde yem temininde güçlükler, mera 
alanlarının mera vasfını yitirmesi gibi sorunlar nedeniyle gün 
geçtikçe güvenilir gıdaya ulaşım azalmaktadır.
Ekolojiye uygun olmayan tarımsal faaliyetler: mısır, yonca, 
şeker pancarı, havuç, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği vb. ile 
birlikte doğal kaynak kullanımı, kimyasal gübre ve pestisit 
kullanımı, yoğun toprak işleme faaliyetleri ve fosil yakıt kul-
lanımının artması iklim değişikliğini tetikleyen faaliyetler 
olarak değerlendirilmektedir.

- Marmara’da tarımın yanı sıra deniz canlıları 
da tehdit altında
Türkiye’de bölge yüz ölçümüne göre, ekili-dikili alanın en 
fazla olduğu bölge Marmara Bölgesi’dir. Bölgede yetiştirilen 
başlıca tarım ürünleri zeytin, pamuk, tütün, ayçiçeği, şeker 
pancarı, buğday, pirinç ve mısırdır. Bölgede meyvecilik çok 
gelişmiştir. Özellikle Bursa çevresinde çilek, elma, armut, 
kiraz, şeftali ve kestane üretimi oldukça fazladır. Bölgede 
hayvancılık büyük ölçeklidir.
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, 
Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir›i kapsayan bölgede, 
iklim değişikliği bölge genelinde; ekim, hasat-harman, toprak 
işleme, gübreleme, sulama suyunun temininde rastlanan 
olumsuzluklar; hasat zamanında kaymalar-değişiklikler, 
hastalık ve zararlı kompozisyonu ile fizyolojik strese bağlı 
problemlerde ve ürün kalitesinde azalış olarak kendini gös-
termektedir. Sıcaklık; deniz ve doğal göllerin su sıcaklığında 
artışa sebep olmakta bu durumda deniz canlılarının yaşamını 
olumsuz etkilemektedir.
Yine bölge genelindeki illerde iklim değişikliği yağış rejimini 
olumsuz etkileyerek; tarımsal üretimi ve toprakları olumsuz 
etkilemektedir. Donlar ve aşırı ısınmalar bitki gelişimini olum-
suz etkilemektedir. Bu durum özellikle bölgedeki ayçiçeği ve 
çeltik üretimini olumsuz olarak etkilemiştir.
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Coastal areas (coasts of Bodrum and Marmaris) have a fishing 
industry, and the Menteşe area has hair goat breeding. Also, 
there is ovine breeding around larger cities and lamb breeding 
in the inland part of the region.
In the region covering the provinces of İzmir, Manisa, Aydın, 
Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, climate 
change takes its greatest toll in the agricultural industry by 
drought according to the report. This effect gives rise to lim-
itations on water utility, which leads to a low yield due to the 
spatial insufficiency of water storage and pressurized water 
grid; crops’ vulnerability to diseases and pests resulting from 
under-irrigation; and negative effects on farming and living 
areas because of the changes associated with a widening 
difference between daytime and nighttime temperatures due 
to shifting seasons.

- Climate change induces migration in the Eastern 
Anatolia region
Arable lands account for only 10 percent of the Eastern 
Anatolia region. The region is not rich in agricultural activity 
due to rough terrain and climate conditions. Meadows grown 
by summer rains in the Erzurum-Kars area facilitates ovine 
breeding.
In the region covering Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Elazığ, 
Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Şırnak, 
Tunceli, Van, rising temperatures over years cause shifts in 
the sowing and harvesting dates, giving rise to differences in 
the phenological development of crops. The impact of climate 
change on flowering, fruit bearing and grain formation reduces 
productivity over years. The changing flora associated with 
these changes have serious implications for beekeeping.
Drought hinders the growth of weeds in pastures, and pre-
mature drying of weeds damages livestock breeding in the 
region. This gives rise to a greater demand for roughage and 
hay supply. There are also disruptions with fertilizer manage-
ment in livestock breeding, one of the most prominent sources 
of living in the region. Changing patterns of precipitation, 
drought and unconscious irrigation or the use of primitive 
irrigation methods cause problems with the access to water 
resources as well as salinity of the soil and desertification. 
Having limited agricultural areas and industry, the region is 
unable to offer enough jobs to its inhabitants who resort to 
migrating to more developed parts of the country in search 
of subsistence.

- Drought takes its most dramatic toll in Southeastern 
Anatolia region
Covering the provinces of Adıyaman, Batman, Diyarbakır, 
Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa and Şırnak, South-
eastern Anatolia relies on agriculture and livestock breeding 

- Ege’de kuraklık su kısıtlamasını zorunlu kılıyor
Yetiştirilen ürünler zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir, pa-
muk, patates, turunçgiller, sebze, susam, buğday, arpa, şeker 
pancarıdır. Büyük kentler çevresinde (İzmir-Manisa-Denizli) 
kümes hayvancılığı, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa çevresinde 
arıcılık, kıyılarda balıkçılık (Bodrum-Marmaris kıyılarında 
sünger avcılığı) yapılır, Menteşe yöresinde kıl keçisi yetiştiri-
ciliği gelişmiştir. Ayrıca büyük kentler çevresinde büyük baş 
hayvancılık, iç kesimlerde de koyun yetiştiriciliği gelişmiştir.
İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kü-
tahya, Uşak›tan oluşan bölgede iklim değişikliğinin su - toprak 
ve ekosistem üzerine etkisini gösterdiği ancak tarım sektörü 
üzerine en önemli etkisinin kuraklık olarak ortaya çıktığı ve 
kuraklığın tüm sektörde olumsuz etkileri bulunduğu rapor-
lanmıştır. Söz konusu etkinin su kısıtına gidilmesi sonucunu 
doğurduğu ve gerek depolamaların gerekse basınçlı sulama 
şebekesinin alansal olarak yetersizliğinden dolayı rekolte 
düşüklüğü, az su alan ürünlerin hastalıklara karşı çok güçlü 
olmadığı için hastalık ve zararlılara açık hale gelmesi, mev-
simlerde meydana gelen değişmeler sonucu gece gündüz 
sıcaklık farkının yükselmesi sonucu tarımsal ve yaşamsal 
alanların olumsuz etkilenmesini ortaya çıkartmıştır.

- İklim değişikliği Doğu Anadolu’da göçü 
tetikliyor
Doğu Anadolu Bölgesi yüzölçümünün yüzde10’unda ancak 
tarım yapılabilir. Yer şekilleri ve iklimin olumsuz etkisin-
den dolayı tarımsal faaliyet gelişmemiştir. Erzurum, Kars 
Bölümü’nde yaz yağışları ile oluşan çayırların geniş alan 
kaplaması büyükbaş hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır.
Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, 
Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Şırnak, Tunceli, Van’ı 
içine alan bölgede yıllar içerisinde gittikçe artan sıcaklıkla 
günümüze kadar takip edilen ekim-dikim ve hasat tarihleri 
değişmekte, bu değişimin sonucu olarak bitkilerin fenolojik 
gelişimlerinde farklılıklar gözlenmeye başlamıştır. Çiçek-
lenme, meyve ve dane oluşumlarındaki etkilenmeler verim 
kayıplarında yıllar içerisinde gittikçe artışlar olarak kendisini 
göstermektedir. Bu değişimlerin sonucu olarak değişen flora 
arıcılık faaliyetlerini ciddi anlamda etkilemektedir.
Kuraklıkla birlikte mera alanlarındaki otların gelişimi azal-
mış, otların erken kuruması ile hayvancılık olumsuz olarak 
etkilenmeye başlamıştır. Kaba yem ve saman teminine daha 
fazla ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bölgenin ana geçim 
kaynaklarından olan hayvancılıkta gübre yönetiminde ak-
saklıklar yaşanmaktadır. Yağış rejiminin değişmesi, kuraklık 
ve bilinçsiz veya vahşi sulama yöntemlerinin kullanılmasıyla 
su kaynaklarına erişimde sıkıntılar yaşanmaya, toprak ya-
pısında tuzluluk, çoraklaşma gibi sorunlar baş göstermeye 
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with the exception of Gaziantep. While large plains are a great 
advantage for agriculture, severe summertime drought is an 
impediment to production. The most recognized agricultural 
product of the region is pistachio.
Frosts, extreme temperatures and sudden precipitation occur 
more frequently in the region. Changes in crop growth and 
sowing-harvesting times caused by drought, irregular precipi-
tation and changing precipitation patterns reduce productivity 
each year. There are also changes and increases in the profile 
and frequency of diseases and pest infestations, which gives 
rise to an increase in the amount pesticides used. As ground 
water is used excessively and unconsciously, there are no 
sanctions on unauthorized drilling for water. An increased use 
of fertilizers and pesticides increase soil and water pollution. 
Agricultural wastes continue to pollute soil and water sources 
as they cannot be recycled. Also, there are problems with 
utilization of the water held in HPP reservoirs for agriculture. 
As rising temperatures cause stress on animals, livestock 
farming is seriously affected. Pastures affected by drought, 
combined with the falling fertility of weeds, have given rise 
to a shortage of roughage and hay.

- A major threat for anchovy in the Black Sea region
The agricultural products of the region are hazelnut, tea, tobac-
co, corn, apple, sugar beet, flax-hemp, citrus fruits and kiwi. 
Livestock farming is also important for the region’s economy.
Covering the provinces of Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, 
Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, 
Çorum, Kastamonu, Bartın Karabük, Zonguldak, Düzce, and 
Bolu, the Black Sea region feels climate change in the form 
of drought and temperature rises. Changing precipitation 
patterns associated with climate change in the region increase 
floods and soil erosion associated with it.
Natural disasters caused by extreme meteorological events 
and changing precipitation do not only directly threaten and 
harm the lives of those who inhabit and do farming on slopes 
and current and/or former river beds but also force the families 
employed in the agricultural industry to migrate as a result 
of unemployment.
Rising average sea temperatures drive invasive species to the 
region and shifts the marine ecosystem, negatively affecting 
the fishing industry, an essential source of subsistence for the 
Black Sea region. Climate change has reduced the productivity 
of honeybees and pasture weeds, affecting the meat and 
milk production negatively. Sea temperatures going above 
average have also stricken the anchovy fishing.”

8 Measures against Climate Crisis in Agriculture
What should be done to alleviate the effects of climate change 
in 7 regions of Turkey?

başlamıştır. Tarımsal alanları kısıtlı, sanayi işyerleri yetersiz 
olan bölge halkının artan nüfusu içinde işsiz kalan kesimi, 
ülkenin ekonomi olanakları daha gelişmiş olan yörelerine 
göç etmek zorunda kalmaktadır.

- Güneydoğu Anadolu, kuraklıktan en çok 
etkilenen bölge
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, 
Siirt, Şanlıurfa, Şırnak’ı kapsayan Güneydoğu Anadolu’nun 
ekonomisi Gaziantep dışında tarım ve hayvancılığa dayanır. 
Geniş düzlüklerin olması bölgede tarım için büyük bir avantaj 
iken, yaz kuraklığının şiddetli olması üretimi olumsuz etkili-
yor. Bölgenin dünyada en bilinen tarım ürünü antepfıstığıdır.
Bölgede don, yüksek sıcaklık, ani yağış görülme sıklıkları 
artmaktadır. Kuraklık, düzensiz yağış ve ayrıca yağış rejiminin 
de değişmesi ile ürün gelişim, ekim-dikim ve hasat tarihle-
rindeki değişimlerle verim yıl geçtikçe düşmektedir. Bitkisel 
üretimde yaşanan hastalık ve zararlı profilinde, görülme 
sıklığında değişiklikler ve artışlar yaşanmaktadır. Buna bağlı 
olarak da kullanılan ilaç miktarı artmaktadır. Yeraltı suyu-
nun aşırı ve bilinçsizce kullanılmakta, izinsiz açılan kuyular 
için caydırıcı yaptırımlar bulunmamaktadır. Gübre ve ilaç 
kullanımdaki artış toprak ve su kirliliğinin artmasına neden 
olmaktadır. Tarımsal atıkların geri dönüştürülememesiyle 
birlikte bu atıkların su kaynaklarını ve toprağı kirletmesi 
engellenememektedir. HES barajlarındaki suyun tarımsal 
sulamada kullanımında sorunlar yaşanmaktadır. Sıcaklık 
artışının hayvanlar üzerinde yarattığı stres nedeniyle hay-
vancılık ciddi oranda etkilenmeye başlamıştır. Kuraklıktan 
etkilenen mera alanları, düşen ot verimiyle kaba yem ve 
saman açığı ortaya çıkmıştır.

- Karadeniz’de hamsi için büyük tehdit
Fındık, çay, tütün, mısır, elma, şeker pancarı, keten-kenevir, 
turunçgiller, kivi bölgede yetişen başlıca tarım ürünleridir. 
Hayvancılık faaliyeti de bölge ekonomisi için önemlidir.
Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, 
Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın 
Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu gibi çok sayıda ili kap-
sayan Karadeniz’de kuraklık ve sıcaklık artışlarıyla kendini 
hissettirmektedir. Bölge genelindeki illerde, iklim değişikliği 
etkilerine bağlı yağış rejimindeki değişikliklerin sel olaylarını 
ve buna bağlı toprak erozyonunu artırdığı görülmektedir.
Aşırı hava olayları ve yağış rejiminin değişikliği sonucu mey-
dana gelen doğal felaketler, yamaçlarda ve akarsu yatakla-
rının kenarında ve/veya eski yatakların üzerinde yerleşim 
kuran, tarım yapan insanların yaşamını doğrudan tehdit 
etmekle ve zarar vermekle kalmayıp bu sektörlerde istihdam 
edilen insanlar ve ailelerinin geçim kaynaklarını kaybetme-
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KISA VADEDE YAPILMASI GEREKEN 
BAZI UYGULAMA VE ÖNERİLER

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın raporunda tarım 
sektöründe iklim değişikliğine uyum ve azaltım 
için kısa vadeli alınacak tedbirler özetle şöyle 
sıralanıyor:

 � Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde tarım 
sektöründe iklim değişikliğine uyum eylem 
planı oluşturulacak.

 � “Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele 
Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında tarım 
ve mera alanları için tarımsal kuraklık erken 
uyarı sistemleri kurulacak.

 � Ulusal Arazi Kullanım Planlaması yapılacak.
 � Paris İklim Anlaşması’nın Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nde onaylanması ile önem kazanan 
iklim değişikliğine uyum ve azaltım faaliyetleri 
hızlandırılacak ve etkileri analiz edilecektir.

 � Ekosistem odaklı gıda üretim modeli 
oluşturulacaktır.

 � Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine 
Ekosistem Tabanlı Uyum Stratejisi 
uygulamaya alınacaktır.

 � Dijital, iklime uyumlu tarım teknolojileri 
yaygınlaştırılacaktır

 � Permakültür uygulamaları 
yaygınlaştırılacaktır.

 � Agroekolojik uygulamalar küçük aile 
işletmelerinden başlanarak desteklenecek ve 
uygulanacaktır.

 � Çiftçi hanelerinde veya tarımsal işletmelerde 

PRACTICES AND SUGGESTIONS IN 
SHORT TERM

The report prepared by the Ministry of Agriculture 
and Forestry suggests the following short-term 
measures to adapt to and reduce climate change in 
the agricultural industry:

 �Making an action plan under the leadership of the 
Ministry of Agriculture and Forestry to adapt to 
climate change in the agricultural industry.
 � Installing agricultural drought early warning 
systems for farming areas and pastures under 
the “Strategy and Action Plan for Fighting 
Agricultural Drought in Turkey”.
 �Making a National Land Utilization Plan.
 � In line with the ratification of the Paris Climate 
Agreement by the Turkish Parliament, efforts to 
adapt to and reduce the effects of climate change 
will be intensified and their effects analyzed.
 �Creating an ecosystem-based food production 
model.
 � Implementing an Ecosystem-based Adaptation 
Strategy against Climate Change in Steppe 
Ecosystems.
 �Spreading the use of digital, climate-compliant 
farming technologies.
 �Spreading permaculture.
 �Supporting and practicing agroecology starting 
from small family businesses.
 �Financing the establishment of power plants 
running on renewable energy on a scale large 
enough to meet the power demands of farmer 
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Reducing greenhouse gas emissions and reducing the effects 
of climate change is possible by maintaining and improving 
the conditions of forests, wetlands, marine and coastal eco-
systems, meadows and agricultural areas which are capable 
of capturing and storing carbon.
The primary objective for all these systems is to increase the 
amount of organic materials in the soil, use water efficiently, 
make land utilization plans and increase biodiversity.
The “Climate Change and Agriculture Assessment Report” 
published by the Ministry of Agriculture and Forestry, General 
Directorate of Agricultural Reform details what should be 
done in short and long terms to fight climate change. First, 
let’s look at some of the methods that can be implemented:
1- Rainwater harvesting: Rainwater harvesting is a set of 
methods developed to save the rainwater that enters the sur-
face flow and use it for irrigation. Rainwater harvesting pro-
vides ecological and recreational benefits by feeding ground 
water and restoring agricultural production and productivity 
hindered by water shortages in addition to side practices 
including improving soil quality, increasing the organic content 

siyle göç etmek zorunluluğunu doğurabilmektedir.
Deniz suyu sıcaklık ortalamalarının artması sonucu deniz-
lerde istilacı türlerin ve deniz ekosisteminde kaymaların 
gözlemlenmesi, bölge için önemli bir geçim kaynağı olan 
balıkçılığı olumsuz yönde etkilemektedir. İklim değişikliği, 
çay, fındık, hububat ve yem bitkilerinde olduğu gibi arıcı-
lıkta bal verimini, meralarda ot verimini düşürmüş buda 
hayvanların et ve süt verimini olumsuz etkilemiştir. Deniz 
suyu sıcaklığının ortalamaların üzerine çıkmasıyla avlanılan 
hamsi miktarında düşüşler yaşanmaktadır.”

çiftçi ihtiyacını karşılayacak ölçekte 
yenilenebilir enerji tesisleri kurulumu finanse 
edilecektir.

 � Tarımsal hibeler bölgenin iklim değişikliği 
karşısındaki hassasiyetleri değerlendirilerek 
yapılacaktır.

 � Biyolojik mücadele yöntemleri desteklenecek 
ve yaygınlaştırılacaktır.

 � Karbon döngüsündeki kırılganlıklar tespit 
edilerek, özellikle tarımsal ormancılık 
(agroforestry) uygulamaları, doğrudan ekim, 
malçlama (organik materyal ve canlı malç) ve 
yeşil gübre uygulamaları desteklenecektir.

 � Mera ıslahlarında mera bitki örtüsünü 
güçlendirmek üzere özellikle yağışlardan 
maksimum faydayı sağlayacak yöntemler 
geliştirilerek bu alanlarda Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarını Desteklenmesi kapsamına alınan 
“Yağmur Hasadı” yöntemleri %50 hibe olarak 
desteklenecek ve uygulamaya geçilecektir.

 � Su ihtiyacı az olan bitkilerin ekiminin 
yaygınlaştırılması için havza bazlı üretim 
modelinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

 � Tarımsal sulamada maksimum su tasarrufu 
sağlayan “Basınçlı Sulama Yöntemlerinden” 
damla sulama ve toprak altı damla 
sulama yöntemlerinin geliştirilmesi ve 
desteklenmesine devam edilecektir.

 � “Canlı Rüzgâr Perdeleri” yaygınlaştırılacaktır.
 � İklim değişikliğinin balıkçılık ve su ürünleri 

yetiştiriciliğine etkileri ve çözüm önerileri 
araştırılacak, çözüm önerileri geliştirilecektir.

 � İyi Tarım Uygulamaları ve organik tarım 
faaliyetleri alansal olarak artırılarak 
desteklenecektir.

households or agricultural businesses.
 �Taking into consideration local sensitivities in 
making agricultural grants.
 �Supporting and propagating biological combat 
methods.
 � Identifying the fragilities in carbon cycle and 
supporting agroforestry, direct sowing, mulching 
(organic materials and living mulch) and green 
manure practices.
 �Developing methods to maximize the benefit of 
rainfall in particular to enhance the vegetative 
covers of pastures, supporting the “Rain 
Harvesting” methods under Supporting Rural 
Development Investments in such areas with 50% 
grants.
 �Propagating the basin-based cultivation model to 
spread cultivation of plants with less water need.
 �Continuing to develop and support the transition 
from “Pressurized Irrigation Methods” to drip 
irrigation and underground drip irrigation to save 
maximum water.
 �Spreading the use of “Living Wind Curtains”.
 �Studying the effects of climate change on fishing 
and aquaculture, and developing solutions.
 �Spreading the application of Good Farming 
Practices and organic farming.
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of the ground cover and soil, breeding fish and suitable plants 
in ponds, and creating a habitat for water fowls.
2- Efficient use of water: Recent droughts have caused 
losses in product yield and increased the need for irrigation 
in many parts of Turkey. Pressurized irrigation methods are 
used to meet the growing water demand by limited water 
resources.
3- Reduced tilling: Tilling is considered the oldest soil man-
agement system. In today’s world, tillage-free agriculture and 
reduced tillage are preferred to;
- Reduce soil erosion,
- Maintain humidity of the soil,
- Increase the organic content of the soil. Recent studies show 
that reduce tilling and tillage-free agriculture are effective to 
reduce the amount of CO2 (carbondioxide) in the atmosphere.
4- Direct drilling: This method makes it possible to sow in 
one step without having to till the soil before sowing. In this 
method, seeds are sown by special grain drills on the soil 
covered with the stubble of the previous harvest.
The benefits of direct drilling include increasing water retention 

Tarımda iklim krizine karşı 8 önlem
Türkiye’nin 7 bölgesinde iklim krizinin etkilerine karşı neler 
yapılmalı, hangi önlemler alınmalı?
Sera gazı emisyonlarının azaltılarak iklim değişikliğinin 
etkilerini gidermek, her biri karbon yakalama ve depolama 
yeteneği bulunan ormanların, sulak alanların, deniz ve kıyı 
ekosistemlerinin, çayırların, tarımsal alanların mevcut du-
rumlarının korunması ve iyileştirilmesi ile mümkün olabiliyor.
Sayılan bütün bu sistemlerde temel hedef, toprak organik 
miktarının artırılması, suyun etkin kullanımı, arazi kullanım 
planlaması ve biyoçeşitliliğin arttırılmasına yönelik uygula-
malardır.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Mü-
dürlüğü’nün “İklim Değişikliği ve Tarım Değerlendirme 
Raporu”nun, iklim değişikliği ile mücadelede kısa ve uzun 
vadede neler yapılması gerektiği konusunda ayrıntılı bilgiler 
yer alıyor. Öncelikle uygulanacak bazı yöntemlere bakalım:
1- Yağmur hasadı: Yağışla yüzey akışına geçen suyun 
biriktirilip sulamada kullanılması için geliştirilen yöntemle-
rin bütünüdür. Yağmur hasadı; yeraltı suyunun beslenmesi, 
susuzluk nedeniyle kısıtlanan tarımsal üretimin ve verimin 
artırılması amaçlarının yanı sıra toprağın iyileştirilmesi, yer 
örtüsünün ve topraktaki organik içeriğin artırılması, göletler 
içinde balık ve uygun bitki üretimi, ayrıca su kuşlarına habitat 
oluşturma gibi yan uygulamalarla ekolojik ve rekreasyonel 
faydalar sağlamaktadır.
2- Tasarruflu su kullanımı: Son yıllarda meydana gelen 
kuraklıklar ülkenin çeşitli bölgelerinde ürün kayıplarına 
sebep olmuş ve sulamaya olan ihtiyacı artırmıştır. Artan su 
ihtiyacını kısıtlı su kaynaklarıyla karşılayabilmek için basınçlı 
sulama yöntemleri kullanılmalıdır.
3- Azaltılmış toprak işleme: Toprak işleme en eski toprak 
yönetimi sistemi olarak kabul edilir. Günümüz dünyasında 
toprak işlemesiz tarım veya azaltılmış toprak işleme gibi 
tarım teknikleri;
- Erozyonu önlemek,
- Topraktaki nem içeriğini korumak,
- Toprağın organik madde içeriğini arttırmak gibi nedenlerle 
tercih edilmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, atmosfer-
deki CO2 (karbondioksit) miktarını azaltmak için azaltılmış 
sürüm ya da toprak işlemesiz tarım uygulamalarının etkili 
önlemler arasında olduğunu ortaya koymaktadır.
4- Doğrudan ekim yöntemi: Ekim öncesinde toprağı 
işlemeye gerek kalmadan tek seferde ekim yapılabilen bir 
yöntem. Ekim bir önceki ürüne ait anızla kaplı alan üzerine 
özel mibzerler ile gerçekleştirilir.
Doğrudan ekimin faydaları; toprakta su tutumunun artırıl-
ması, erozyonun önlenmesi, toprağın yapısının iyileşmesi 
ve karbon tutumu, yakıt tüketiminin dikkate değer oranda 
düşmesidir.
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in the soil, preventing soil erosion, improving the structure of 
the soil, carbon sequestration, and a remarkable fuel saving.
5- Land consolidation: Consolidating small and poor-
ly-formed farming lands into uniform and optimal lots has 
significant advantages. Consolidation brings smaller lots 
together, reducing the distance between the operating center 
and lots, reducing in-field transport emissions and saving 
fuel. In addition, a smaller number of larger parcels with uni-
form shapes increases productivity and reduces the amount 
of wasted agricultural inputs such as seeds, fertilizers and 

5- Arazi toplulaştırma: Küçük ve şekilsiz tarım arazi-
lerinin birleştirilerek düzgün ve optimal parseller haline 
getirilmesi tarımsal üretimde önemli faydalar sağlamaktadır. 
Toplulaştırma ile küçük parseller bir araya getirileceği için 
işletme merkezi ile parseller arasındaki uzaklık azalmakta 
ve buna bağlı olarak tarla içi ulaşımda emisyon azalması ve 
yakıttan tasarruf  sağlanmaktadır. Ayrıca parsel sayısı azal-
dığı, şekilleri düzeldiği ve büyüklükleri arttığı için verimlilik 
artmakta ve tohum, gübre, ilaç gibi tarımsal girdilerdeki 
kayıplar azalmaktadır. Bu kayıpların azalması, her bir tarım-

UZUN VADEDE YAPILMASI GEREKEN 
UYGULAMA VE ÖNERİLER

İklim değişikliğine uyum ve azaltım için uzun vadede 
yapılması gerekenler ise şöyle:

 � İklim dostu tarımsal destekleme modeli 
oluşturulacaktır.

 � Kuraklığa ve soğuğa toleranslı tohum çeşitleri 
geliştirilecek ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerinin 
kullanım alanları yaygınlaştırılacaktır.

 � Yerel hayvan ırklarının ıslah çalışmaları yapılacaktır.
 � İklim değişikliği ile ilgili uygulamaların bir bilgi 

sisteminde kaydı ve takibi yapılacaktır.
 � Tarım sektöründe sera gazı emisyon azaltım 

potansiyeli ve maliyeti belirlenecektir.
 � Su döngüsünde meydana gelen kırılganlıklar tespit 

edilerek, özellikle yukarı havzalarda bu kırılmaları 
gidermek üzere tarımsal ormancılık (agroforestry) 
çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.

 � Çiftlik tipi biyogaz tesisleri teşvik edilecektir.
 � Hayvansal gübre yönetim sistemleri kurulacaktır.
 � Tarımsal faaliyetlerin doğal afetlere karşı 

sigortalanması ile sektörün sahada kalmasının 
sağlaması açısından TARSİM iklim değişikliğine 
uyumda önemli tedbirlerinden biridir. Köy bazlı 
kuraklık kuru tarım alanlarında uygulanmakta olup 
farkındalığının artırılması ve parsel bazlı olarak 
kuraklık sigortasının uygulanması için çalışmalar 
yapılacaktır.

 � Tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum ve azaltım 
konularına ilişkin Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi 
ve geliştirilmesi sağlanacaktır.

Özetle, Tarım ve Orman bakanlığı çok kapsamlı bir rapor ile 
iklim değişikliği ile ilgili sorunları büyük ölçüde tespit edildi. 
Alınması gereken önlemler de belli. Bu önlemlerin kâğıt 
üzerinde kalmaması ve acilen uygulamaya geçirilmesi şart.

PRACTICES AND SUGGESTIONS IN 
LONG TERM

Long-term measures to adapt to and reduce climate 
change are as follows:

 �Creating a climate-friendly agricultural subsidy 
model.
 �Developing drought- and cold-resistant seed 
species, and spreading the use of disease-
resistant species.
 � Improving local animal breeds.
 �Registering and monitoring climate change 
practices in a knowledge system.
 �Determining the potential and cost of greenhouse 
gas emission in the agricultural industry.
 � Identifying fragilities in the water cycle and 
spreading agroforestry to eliminate such 
fragilities in higher basins.
 � Incentivizing farm-type biogas plants.
 �Establishing animal manure management 
systems.
 �TARSİM is one of the key measures for adapting 
to climate change so that agricultural activities 
can be insured against natural disasters and the 
sector can stay on site. Village-based drought 
insurance is practiced in dry farming areas, and 
some efforts will be made to raise awareness and 
put drought insurance in place.
 �R&D efforts wil be subsidized and improved 
to adapt to and reduce climate change in the 
agricultural industry.

In short, the Ministry of Agriculture and Forestry 
has largely identified the problems related to 
climate change in an exhaustive report. We know the 
measures to be taken but they should be put into 
practice as soon as possible.
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pesticides. Reduction of such losses also means reduction 
of the emissions resulting from the production of each ag-
ricultural input.
6- Organic farming: The best aspect of organic farming is 
that it restores the nutrients and organic carbon content of 
the soil. Organic farming practices include direct recovery of 
the animal manure, effective composting methods for prod-
uct waste, and mixing product waste with green manure to 
reduce erosion of the fertile top layer of the soil. Improving 
soil structure by this method helps reduce greenhouse gas 
emissions.
7- Bioenergy sources: A fuel for power generation, direct 
heat generation and the transport industry, bioenergy is a 
type of renewable energy generated from biogas or liquid 
biofuel, and its origin is forestry, agriculture, organic waste 
and residues. Organic elements of energy crops such as corn, 
sugarcane or sugar beet as well as wood, wood residues, 
animal and agricultural waste, urban solid waste and other 
piles of waste are called biomass. Biomass is used for direct 
power and heat generation or indirect production of fuels in 
liquid, solid or gas form. Bioenergy derived from agriculture 
and forestry is used to fight climate change and security of 
energy supply. Biomass, biogas and biofuels can be stored.
8- Carbon farming and agricultural forestry: Agro-ecological 
farming, forestry for food, tillage-free sowing, using long-last-
ing crops with vegetative cover, improving product rotation 
cycles and using lasting agricultural design techniques con-
tribute greatly to increasing the amount of carbon stored by 
the soil and slowing down climate change. Incentives may 
be made available to farmers to increase carbon storage and 
greenhouse gas emissions.

sal girdinin üretilmesi esnasında oluşan emisyonun da azalması 
anlamına gelmektedir.
6- Organik tarım: En önemli özelliği toprak için gerekli olan 
besin maddelerini ve organik karbonu toprağa yeniden kazan-
dırmaya eğilimli olmasıdır. Dolayısıyla yapılan uygulamalar 
verimli üst toprağın erozyonunu önlemek için hayvan gübresinin 
doğrudan geri kazanımını, ürün artıkları için etkili kompostlama 
tekniklerini ve ürün atığını yeşil gübre ile birbirine karıştırmayı 
içermektedir. Bu yöntemlerle toprak yapısının iyileştirilmesi, sera 
gazı emisyonunu azaltmaya yardımcı olur.
7- Biyoenerji kaynakları: Elektrik üretmekte, doğrudan ısı 
sağlamakta ve ulaştırma sektöründe yakıt olarak kullanılan biyoe-
nerji; katı biyokütle, biyogaz veya sıvı biyoyakıtlardan üretilen bir 
yenilenebilir enerji türü olup, kaynağı ormancılık, tarım, organik 
atık ve artıklardır. Mısır, şeker kamışı ya da şeker pancarı gibi 
enerji bitkileri, odun, odun artıkları hayvansal ve tarımsal atıklar, 
kentsel katı atıklar ve diğer atık yığınlarındaki organik öğeler 
biyokütle olarak adlandırılır. Biyokütleden doğrudan elektrik, ısı 
üretimi ya da dolaylı olarak sıvı, katı veya gaz formunda yakıtların 
üretilmesi için yararlanılır. Tarım ve ormancılık faaliyetlerinden 
elde edilen biyoenerji, iklim değişikliğiyle mücadelede ve enerji arz 
güvenliğinin sağlanmasında kullanılmaktadır. Biyokütle, biyogaz 
ve biyoyakıtlar depolanabilmektedir.
8- Karbon çiftçiliği ve tarımsal ormancılık: Agro-ekolojik 
çiftçilik, gıda ormancılığı, toprağı işlemeden ekim, bitki örtülü 
ürünlerin ve uzun ömürlü bitkilerin kullanılması, ürün rotasyon 
döngülerinin iyileştirilmesi ve kalıcı tarım tasarım tekniklerinin 
kullanımı, toprak tarafından depolanan karbon miktarını artır-
ma ve iklim değişikliğinin azaltılmasında önemli ölçüde katkı 
sağlamaktadır. Çiftçilere, karbon depolanmasını artıran ve sera 
gazı emisyonlarını azaltan çiftçilik tekniklerini benimsemeleri 
için teşvikler verilebilir.
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HSA ENERGY STARTS 
PRODUCTION OF 545 WATT 
SOLAR PANELS WITH M10 
HALF CELL TECHNOLOGY, 
THE FIRST 11 BUSBAR IN 
TURKEY, AT ITS FACTORY IN 
MANISA
HSA Energy, one of Turkey’s leading companies in the field 
of renewable energy, established its fully automated pho-
tovoltaic module production facility in Manisa.
HSA Energy, one of the strongest investors in the field of 
renewable energy with Solar Power Systems (SPP), became 
the first energy company in Turkey to produce 545 Watt solar 
panels with 11 Busbar M10 half-cell technology. HSA Ener-
gy’s Blue Pine Solar Panels, which reduce costs and increase 
efficiency, enable solar power to be produced at the lowest 
cost in Turkey and is a pioneer in its sector. 
Increasing electricity demand and electricity costs require 

HSA ENERJI, MANISA’DAKI 
FABRIKASINDA 
TÜRKIYE’DEKI ILK 11 
BUSBAR M10 YARIM 
HÜCRE TEKNOLOJISINE 
SAHIP 545 WATT GÜNEŞ 
PANELLERI ÜRETIMINE 
BAŞLADI
Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki öncü şirketlerin-
den HSA Enerji, tamamen otomasyona dayalı fotovoltaik 
modül üretim tesisini Manisa’da kurdu.
Güneş Enerji Sistemleri (GES) ile yenilenebilir enerji alanının 
güçlü yatırımcılarından HSA Enerji, Türkiye’de 11 Busbar 
M10 yarım hücre teknolojisi ile 545 Watt güneş panelleri 
üreten ilk enerji şirketi oldu. HSA Enerji’nin maliyetleri 
azaltan ve verimliliği yükselten Mavi Çam Güneş Panelleri, 
Türkiye’de güneş enerjisinin en düşük maliyetle üretilmesine 
imkan sağlıyor ve sektöründe öncü olma özelliği taşıyor. 
Artan elektrik talebi  ve elektrik maliyetleri tüm dünyada ve 
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concrete steps to be taken in order to use alternative, re-
newable and sustainable energy sources both throughout 
the world and in our country. HSA Energy, which started 
mass production in the Manisa Organized Industrial Zone in 
September 2021, offers its stakeholders the technology that 
will maximize energy efficiency from the sun with its superior 
performance and quality. 

One of the most viable options: Solar Power
Solar power, which is the most effective alternative among 
renewable energy sources, is highly preferred due to its feature 
of being the lowest cost energy source. While HSA Energy, 
which produces Blue Pine Solar Panels by developing solar 
panels, which are the largest and most important parts of 
Solar Power Systems, produces the energy obtained from 
the sun at a much more affordable cost, it continues its R&D 
studies to make solar energy more competitive compared to 
other energy sources. Blue Pine Solar Panels can be used in 
different systems such as ground-mounted PV plants, rooftop 
PV systems, floating PV plants and agricultural PV plants. 
Mehmet Doğan, Member of the Board of Directors and General 
Manager of HSA Energy, said, “Solar Energy is the energy 
source that offers the opportunity to produce electricity at 
the lowest cost among renewable energy sources today. 
Digitizing energy ecosystems with technologies such as solar 
panels will also meet the increasing demand for electrical 
energy in the world. In this regard, our main aim is to produce 
the electricity we obtain through the sun with the highest 
quality systems and at the lowest cost. For this reason, we 
started the production of 182mm modules of Blue Pine Solar 
Panels, which we developed using 11 Busbar M10 half-cell 
technology, which is a first in Turkey.” 

Small Difference – Big Impact, 182mm Half Cell 
Technology
HSA Energy has put into operation a fully automated photo-
voltaic module production system, with a capacity of 250MW 
in the first phase and 500MW in the second phase, in its fac-
tory established in a closed area of 10,000 m2 in Manisa OIZ. 
Touching on the importance of solar energy and solar panels, 
Doğan continued, 
“One of the main criteria affecting the purchase of solar pan-
els is the efficiency of the cellular modules. The low power 
and efficiency loss caused by the increase of the module 
temperature makes the technology of the panels even more 
important. Our reasons for using “182mm cell technology” are:

  After optimizing production, transportation, installation 
conditions and system configurations, modules with 
182mm cell technology give the most efficient results,

  Providing a more stable power generation by minimizing 

ülkemizde alternatif, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji 
kaynaklarının daha fazla kullanılması için somut adımlar 
atılmasını gerektiriyor. 2021 yılının Eylül ayında Manisa 
Organize Sanayi Bölgesi’nde seri üretime başlayan HSA 
Enerji, üstün performansı ve kalitesi ile güneşten sağlanacak 
enerji verimliliğini maksimum seviyeye çıkaracak teknolojiyi 
paydaşlarına sunuyor. 

En Önemli Seçeneklerden Biri Güneş Enerjisi
Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en güçlü alternatif  
olan güneş enerjisi, en düşük maliyetli enerji kaynağı olma 
özelliği ile çok fazla tercih ediliyor. Güneş Enerji Sistemle-
ri’nin en büyük ve en önemli parçası olan güneş panellerini 
geliştirerek Mavi Çam Güneş Panelleri’ni üreten HSA Enerji, 
güneşten elde ettiği enerjiyi çok daha uygun maliyetle üretir-
ken güneş enerjisini diğer enerji kaynaklarına kıyasla daha 
rekabetçi konuma taşımak için AR-GE çalışmalarına devam 
ediyor. Mavi Çam Güneş Panelleri, yere monte FV santralleri, 
çatı FV sistemleri, yüzen FV santralleri ve FV tarım entegre 
güneş sistemleri olarak farklı şekillerde kullanılabiliyor. 
HSA Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Meh-
met Doğan, “Güneş Enerjisi, günümüzde yenilenebilir enerji 
kaynakları arasında elektriği en düşük maliyetle üretme 
imkânı sunan enerji kaynağı. Enerji ekosistemlerinin güneş 
panelleri gibi teknolojilerle dijital hale getirilmesi, dünyada 
artan elektrik enerjisine olan talebi de karşılayacak. Bu bağ-
lamda bizlerin de ana amacı, güneşten elde ettiğimiz elektriği 
en kaliteli sistemlerle ve en düşük maliyetle üretmektir. Bu 
nedenle biz de Türkiye’de bir ilk olan 11 Busbar M10 yarım 
hücre teknolojisini kullanarak geliştirdiğimiz Mavi Çam 
Güneş Panelleri’nin 182mm’lik modül üretimine geçtik” 
şeklinde konuştu. 

Küçük Fark – Büyük Etki, 182mm Yarım Hücre 
Teknolojisi
HSA Enerji, Manisa OSB’de 10.000 m2 kapalı alanda kur-
duğu fabrikasında ilk fazı 250MW, ikinci fazla 500MW 
kapasiteli, tamamen otomasyona dayalı fotovoltaik modül 
üretim sistemini faaliyete geçirdi. 
Güneş enerjisi ve güneş panellerinin önemine değinen Do-
ğan, sözlerine şöyle devam etti; 
“Güneş enerjisi panellerinde satın almayı etkileyen ana 
kriterlerden biri hücresel modüllerin verimliliğidir. Modül 
sıcaklığının artmasından kaynaklanan düşük güç ve verim 
kaybı, panellerin teknolojisini daha da önemli hale getiriyor. 
“182mm hücre teknolojisi” kullanma sebeplerimizi;

  Üretim, nakliye, kurulum koşulları ve sistem konfigü-
rasyonları optimize edildikten sonra en verimli sonucu 
182mm hücre teknolojisi kullanan modüllerin vermesi,
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the effect of light-induced distortions,
  A significant increase in mass production cell technology 

with a conversion rate of 23.3% by reducing power loss 
at high temperature.

The reasons why we prefer Half Cell Technology are:
  Dividing the standard square cell into two shortens the 

electric current path and reduces the current resistance. 
This process also provides up to 3% more power than 
a full square cell.

  With the half-cell technology, the microcrack rate of the 
module is reduced and the damages that may occur in 
the module are minimized. 

  By using cross-sectional ribbon wires, 75% savings are 
achieved from over-cell shading.

  Using 11 Busbars provides 2% more efficiency compared 
to 5 Busbars used in standard cells.

  Modules provide serious advantages such as cabling + 
carrier system + labor/assembly, especially at the point 
of initial installation cost and system design.”

Finally, Mehmet Doğan emphasized that solar energy is 
one of the best options in alternative energy production as 
a solution to the global climate crisis and said, “We maintain 
our claim to be one of the most reliable solution partners 
in the market by using the latest technology and the most 
accurate raw materials.”

  Işıktan kaynaklı bozulmaların etkisini minimize ederek 
daha stabil bir güç üretimi sağlaması,

  Yüksek sıcaklıktaki güç kaybını azaltarak  seri üretim 
hücre teknolojisinde %23,3 çevrim oranıyla ciddi bir 
artış göstermesi

şeklinde özetleyebiliriz.

Yarım Hücre Teknolojisi’ni tercih etmemizin 
sebepleri ise;

  Tam kare hücreyi ikiye bölmek, elektrik akım geçiş 
yolunu kısaltıp, akım direncini düşürmektedir. Bu işlem 
de tam kare hücreye oranla %3’e kadar daha fazla güç 
sağlamaktadır.

  Yarım hücre teknolojisi ile modül mikro çatlak oranı 
azaltılarak modülde oluşabilecek zararlar en aza in-
dirilmektedir. 

  Kesitli ribon telleri kullanılarak hücre üstü gölgelenme-
den %75 tasarruf  sağlanmaktadır.

  Standart hücrelerde kullanılan 5 Busbar’a göre 11 Bus-
bar kullanılması %2 daha fazla verim sağlamaktadır.

  Modüller özellikle ilk kurulum maliyeti ve sistem tasarımı 
noktasında kablolama + taşıyıcı sistem + işçilik/montaj 
gibi ciddi avantajlar sağlamaktadır.”

Mehmet Doğan son olarak küresel iklim krizine çare olarak 
alternatif  enerji üretiminde güneş enerjisinin en iyi seçenek-
lerden biri olduğunu vurgulayarak, “Son teknolojiyi ve en 
doğru ham maddeleri kullanarak, piyasadaki en güvenilir 
çözüm ortaklarından biri olma iddiamızı koruyoruz.” dedi.
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NEW COMPANY FOR 
ELECTRIC VEHICLE 
BATTERY FROM 
KALYON HOLDING
Kalyon Holding established a company for the production 
of battery cells for electric vehicles. Established in Istan-
bul, Kalyon Electrical Vehicle Enerji Yatırım A.Ş. will provide 
distribution and after-sales services as well as production.
Kalyon Holding established a company titled “Kalyon Electrical 
Vehicle Enerji Yatırım” for the production of battery cells for 
electric vehicles. Announcing its investment in the company 
at the end of October 2021, Kalyon Holding is known mainly 
for its projects in the field of construction and real estate, but 
has recently turned its route to the energy sector.
According to the news of Dünya Newspaper, the announce-
ment about Kalyon’s new battery company was published 
in the Turkish Trade Registry Gazette dated 28 October. The 
founding objectives of Kalyon Electrical Vehicle Enerji Yat-
irim Anonim Şirketi, which was established by Kalyon Enerji 
Yatırımları, are listed as follows:
1– To carry out research, development, engineering, produc-

KALYON 
HOLDING’TEN 
ELEKTRIKLI ARAÇ 
BATARYASI IÇIN 
YENI ŞIRKET
Kalyon Holding elektrik araçlara batarya hücresi üretimi için 
şirket kurdu. Kurulan, İstanbul merkezli Kalyon Electrical 
Vehicle Enerji Yatırım, üretimin yanı sıra dağıtım ve satış 
sonrası hizmetleri de verecek.
Kalyon Holding elektrik araçlara batarya hücresi üretimi 
için, “Kalyon Electrical Vehicle Enerji Yatırım” şirketini 
kurdu. Ekim 2021 sonunda şirket yatırımını duyuran Kalyon 
Holding, ağırlık olarak inşaat ve gayrimenkul alanındaki 
projeleriyle bilinse de son dönemde rotayı enerji sektörüne 
çevirdi.
Dünya Gazetesi’nde yer verilen habere göre, Kalyon’un 
yeni batarya şirketi ile ilgili duyuru, 28 Ekim tarihli Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer aldı. Kalyon Enerji Yatırımları 
tarafından kurulan, Kalyon Electrical Vehicle Enerji Yatırım 
Anonim Şirketi’nin kuruluş amaçları şöyle sıralandı:
1– Otomotiv sektörü veya bu sektör dışında faaliyette bulunan 
müşterilere enerji, depolama amacıyla sunulacak batarya 
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tion, sales, distribution, supply, service and after-sales service 
activities on battery cell, module, and package total solutions, 
battery management system, thermal (thermal) systems and 
all related mechanical, electrical/electronic, electromechanical 
parts for customers operating in the automotive sector or 
outside this sector, in accordance with the legislation.
2- To build and maintain facilities that will produce energy 
storage solutions and technologies, to operate these facilities 
and to invest in the facilities mentioned for this purpose.
3- To supply parts and raw materials for energy storage 
solutions.
4- To use Turkey’s existing resources, established production 
capacity and current raw material resources at the highest 
level possible within the scope of the work.
5- To develop, register and use patents, designs, brands 
and all other intellectual property rights regarding energy 
storage solutions.
6- To use government incentives and subsidies at the highest 
level possible in international organizations, including Turkey 
and the EU, in order to support the company’s investments 
and activities.
Kalyon Holding had opened the Kalyon Solar Technologies 
Factory in August 2020. In the factory, which was estab-
lished with an investment of 400 million dollars, 1 million 
solar panels were produced in 1 year.
At the Kalyon Güneş Teknolojileri Factory, production is carried 
out for the Kalyon Karapınar Solar Power Plant, which has 
become the largest solar power plant in Turkey.

hücresi pili, modülü, paketi, komple çözümleri batarya yö-
netim sistemi, termal (ısıl) sistemler ve bunlarla ilgili mekanik, 
elektrik/elektronik, elektromekanik tüm parçalara ilişkin 
araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, satış, dağıtım, 
tedarik, hizmet ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini mevzuata 
uygun olarak gerçekleştirmek.
2- Enerji depolama çözümleri ve teknolojileri üretimini 
gerçekleştirecek tesisler inşa etmek ve bu tesislerin bakımını 
sağlamak, bu tesisleri işletmek ve bu amaçla anılan tesislere 
yatırımda bulunmak.
3- Enerji depolama çözümlerine ilişkin parçaları ve ham-
maddeleri temin etmek.
4- İş kapsamında Türkiye’nin mevcut kaynaklarını, kuru-
lu üretim kapasitesini ve mevcut hammadde kaynaklarını 
mümkün olan en üst seviyede kullanmak.
5- Enerji depolama çözümlerine ilişkin patentleri, tasarımları, 
markaları ve sair her türlü fikri mülkiyet haklarını geliştirmek, 
bunları tescil etmek ve kullanmak.
6- Şirketin yatırımlarını ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla 
Türkiye’deki AB dahil uluslararası kuruluşlardaki devlet 
teşvikleri ve sübvansiyonları mümkün olan en üst seviyede 
kullanmak.
Kalyon Holding, Ağustos 2020’de Kalyon Güneş Teknolojile-
ri Fabrikası’nın açılışını yapmıştı. 400 milyon dolar yatırımla 
kurulan fabrikada 1 yılda 1 milyon güneş paneli üretilmişti.
Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda Türkiye’nin en 
büyük güneş enerjisi santrali konumuna gelen Kalyon Ka-
rapınar Güneş Enerjisi Santrali için üretim yapılıyor.
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ENERGY SUPPORT FROM 
EUROPEAN BANK FOR 
RECONSTRUCTION AND 
DEVELOPMENT TO GAZIANTEP 
METROPOLITAN MUNICIPALITY
Following the agreement formalized at the EBRD headquarters 
in London for Gaziantep to have a comprehensive investment 
power in the green transition, The Union of Municipalities of 
Turkey (TBB) and Gaziantep Metropolitan Municipality (GBB) 
President Fatma Şahin and the President of the European 
Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Odile 
Renaud-Basso came together in Istanbul. President Şahin 
said that within the scope of the Green Cities Program, an 
evaluation of the solar energy project will be made in the 
city in the first place.
Following the agreement formalized at the EBRD headquarters 
in London for Gaziantep to have a comprehensive investment 
power in the green transition, The Union of Municipalities of 
Turkey (TBB) and Gaziantep Metropolitan Municipality (GBB) 

AVRUPA IMAR VE 
KALKINMA BANKASI’NDAN 
GAZIANTEP BÜYÜKŞEHIR 
BELEDIYESI’NE GÜNEŞ 
ENERJISI DESTEĞI
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir 
Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin ile Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, 
Gaziantep’in yeşile geçişte kapsamlı bir yatırım gücüne 
sahip olması için Londra EBRD merkezinde resmileştirilen 
anlaşmanın ardından İstanbul’da bir araya geldi. Başkan 
Şahin, Yeşil Şehirler Programı kapsamında kentte ilk etapta 
güneş enerjisi projesine ilişkin bir değerlendirmenin yapı-
lacağını söyledi.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir 
Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin ile Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, 
Gaziantep’in yeşile geçişte kapsamlı bir yatırım gücüne 
sahip olması için Londra EBRD merkezinde resmileştirilen 
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President Fatma Şahin and the President of the European 
Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Odile 
Renaud-Basso came together in Istanbul. President Şahin 
said that within the scope of the Green Cities Program, an 
evaluation of the solar energy project will be made in the 
city in the first place.
TBB and GBB President Fatma Şahin met with EBRD Presi-
dent Odile Renaud-Basso in Istanbul after the agreement she 
made with EBRD Infrastructure Managing Director Parshad 
for Gaziantep’s inclusion in a comprehensive investment 
program for the green transition. At the meeting, projects 
such as metro, water, wastewater, e-bus, regional energy, 
low-carbon and climate-resistant buildings, renewable en-
ergy, street lighting, distribution network, smart solutions, 
and climate change resilience prepared by GBB for the city of 
Gaziantep, which is the 4th partner of the Bank after Istanbul, 
Ankara and Izmir, were discussed. Stating that they decided 
to invest in a solar energy project with the EBRD in the first 
place, President Şahin noted that they plan to integrate the 
city’s solar energy into the electricity grids.

“EBRD is a very important institution for us”
Making a statement after the meeting, Metropolitan Mayor 
Fatma Şahin, noting that the EBRD is an important insti-
tution for them, said, “The EBRD’s institutional capacity 
is well-trained manpower, its capacity to produce projects is 
very high, and more importantly, the two institutions work 
very well with each other. From now on, the world’s biggest 
responsibility regarding global warming is to protect people 
by protecting air, water and soil. Therefore, we will produce 
projects together in many areas that concern the quality of  
life of  the city, such as transportation support and energy 
support, which will protect the air, water and soil of  our city. 
We will work together for a greener, more livable Gaziantep, 
Turkey and the world.”

“We are going to have various projects in Gaziantep”
EBRD President Odile Renaud-Basso stated that with the 
declaration of Gaziantep as a green city, the city will be sup-
ported to make improvements in areas such as transportation, 
waste management and water management, and she said, 
“We are going to have various projects in Gaziantep. The ‘Clean 
Bus’ application is one of them. To facilitate transportation, 
and to reduce the number of vehicles. Likewise, there will be 
projects to be made with solar power to support electricity 
production. These are just start-up projects.”
Source: İHA

anlaşmanın ardından İstanbul’da bir araya geldi. Başkan 
Şahin, Yeşil Şehirler Programı kapsamında kentte ilk etapta 
güneş enerjisi projesine ilişkin bir değerlendirmenin yapı-
lacağını söyledi.
TBB ve GBB Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in yeşile 
geçişte kapsamlı bir yatırım programına dahil edilmesinde 
EBRD Altyapı Yönetici Direktörü Parshad ile taahhüt ettiği 
anlaşma sonrasında EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso’yla 
İstanbul’da buluştu. Görüşmede, Türkiye’de İstanbul, Anka-
ra, İzmir’den sonra Bankanın 4’üncü ortağı olan Gaziantep 
şehri için GBB’nin hazırladığı metro, su, atık su, e-otobüs, 
bölgesel enerji, düşük karbonlu ve iklim dirençli binalar, 
yenilenebilir enerji, sokak aydınlatması, dağıtım ağı, akıllı 
çözümler, iklim değişikliği dirençliliği gibi projelerin konu-
şuldu. Başkan Şahin, EBRD ile ilk etapta güneş enerjisi 
projesine yatırım yapmayı kararlaştırdıklarını belirterek, 
şehrin güneş enerjisinin elektrik şebekelerine entegre edil-
mesini planladıklarını dile getirdi.

“EBRD bizim için çok önemli bir kuruluş”
Görüşme sonrası açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, EBRD’nin kendileri için önemli bir 
kuruluş olduğuna dikkati çekerek, “EBRD’nin kurumsal 
kapasitesi yetişmiş insan gücü, proje üretme kapasitesi çok 
yüksek ve daha da önemlisi iki kurum birbiri ile çok sağlıklı 
çalışıyor. Bundan sonra dünyanın küresel ısınma ile ilgili 
en büyük sorumluluğu havayı, suyu ve toprağı koruyarak 
insanı korumak. Dolayısıyla biz şehrimizin havasını, suyunu 
ve toprağını koruyacak hem ulaşım desteği hem de enerji 
desteği gibi şehrin yaşam kalitesini ilgilendiren birçok alanda 
birlikte proje üreteceğiz. Daha yeşil, daha yaşanabilir bir 
Gaziantep, Türkiye ve dünya için beraber çalışacağız” dedi.

“Gaziantep’te çeşitli projelerimiz olacak”
EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, Gaziantep’in yeşil 
şehir ilan edilmesiyle ulaşım, atık yönetimi, su yönetimi gibi 
alanlarda iyileştirmeler sağlanmak üzere kentin desteklene-
ceğini aktararak, “Gaziantep’te çeşitli projelerimiz olacak. 
‘Temiz Otobüs’ uygulaması bunlardan bir tanesi. Ulaşımı 
kolaylaştırmak, araç sayısını azaltabilmek için. Aynı şekilde 
elektrik üretimini desteklemek amacıyla güneş enerjisi ile 
yapılacak projeler olacak. Bunlar sadece başlangıç projeleri” 
diye konuştu.
Kaynak: İHA
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SOLARNEWS-6: 
SIGNATURE OF SCHMID 
PEKİNTAŞ IN TURKEY’S 3 
BIGGEST SPP PROJECTS!
Turkey’s 3 Biggest SPP projects bear the signature of the trust 
provided by SCHMID PEKİNTAŞ with the experience of 200 
years of SCHMID Group and PEKİNTAŞ Group companies.
SCHMID PEKİNTAŞ adds strength to Antalya ANTGES with 
a power of 31.15 MW, Burdur FERNASGES, Turkey’s largest 
licensed SPP project with domestic solar panel contribution 
within the scope of YEKDEM with 35 MW of power, and 
Karaman TEKSINGES with a power of 40 MW.

TÜRKIYE’NIN 
3 BÜYÜK GES 
PROJESINDE SCHMID 
PEKINTAŞ IMZASI!
Türkiye’nin 3 Büyük GES projesi, SCHMID Group ve PE-
KİNTAŞ Group şirketlerinin 200 yıla dayanan tecrübesi ile 
SCHMID PEKİNTAŞ’ın sağladığı güvenin imzasını taşıyor.
31.15 MW gücü ile Antalya ANTGES, 35 MW gücü ile 
Türkiye’nin YEKDEM kapsamında yerli günes paneli katkı 
payına sahip olan en büyük lisanslı GES projesi Burdur 
FERNASGES ve 40 MW gücü ile Karaman TEKSİNGES 
projelerine SCHMID PEKİNTAŞ güç katıyor.
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95 MILLION INVESTMENT 
FROM ELIN ENERJI 
IN SOLAR MODULE 
PRODUCTION
ELIN Enerji, a provider of solar energy solutions, announced 
that it will increase its annual capacity to 1 GW (Gigawatt) 
with its factory to be put into operation in Ankara with an 
investment of 95 million Turkish Liras.
ELIN Enerji, a provider of solar energy solutions, announced 
that it will increase its annual capacity to 1 GW (Gigawatt) 
with its factory to be put into operation in Ankara with an 
investment of 95 million Turkish Liras. The foundation of the 
new photovoltaic module production factory of ELIN Enerji, 
which will come into operation in Ankara, was laid with the 
participation of high-level public institutions and organiza-
tions and the leaders of the sector. The company announced 
that it will increase the capacity of photovoltaic solar panel 
production, which provides electricity from solar energy, to 
1 GW with its new factory.
Arda Yalı, Chairman of the Board of Directors of ELIN Enerji, 
said that they would offer superior R&D, speed and quality in 
production with the latest technology production lines at the 
factory, which will start to serve at the end of the 1st quar-
ter of 2022. “Solar panels are experiencing unprecedented 
popularity around the world. The message of transitioning 
from fossil fuels to renewable energy has finally found its 
way, and countries around the world are moving mountains 
to achieve an emissions-free future. The cost advantages of 
solar panels have encouraged millions of people to install 
rooftop PV systems in their homes and businesses and have 

ELIN ENERJI’DEN 
GÜNEŞ ENERJISI 
MODÜL ÜRETIMINE 95 
MILYONLUK YATIRIM
Güneş Enerjisi çözümleri sağlayıcısı olan ELİN Enerji, 95 
milyon liralık yatırımla Ankara’da faaliyete girecek fabri-
kası ile kapasitesini yıllık 1 GW’ye (Gigawatt) çıkaracağını 
duyurdu.
Güneş Enerjisi çözümleri sağlayıcısı olan ELİN Enerji, 95 
milyon liralık yatırımla Ankara’da faaliyete girecek fabri-
kası ile kapasitesini yıllık 1 GW’ye (Gigawatt) çıkaracağını 
duyurdu. ELİN Enerji’nin Ankara’da faaliyete girecek yeni 
fotovoltaik modül üretim fabrikasının temeli üst düzey kamu 
kurum ve kuruluşları ile sektörün önde gelenlerinin katılım-
larıyla atıldı. Şirket, güneş enerjisinden elektrik üretmeyi 
sağlayan fotovoltaik güneş paneli üretiminde kapasiteyi yeni 
fabrikası ile 1 GW’a yükselteceğini açıkladı.
2022 yılının 1’inci çeyreği sonunda hizmet vermeye başlaya-
cak olan fabrikada; son teknoloji üretim bantlarıyla, üretimde 
üstün Ar-Ge, hız ve kaliteyi yine bir arada sunacaklarını 
söyleyen ELİN Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Arda 
Yalı, “Güneş panelleri dünya çapında benzeri görülmemiş 
bir popülerlik yaşıyor. Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye 
geçiş mesajı nihayet yerini buldu ve dünya çapındaki ülkeler 
emisyonsuz bir gelecek elde etmek için dağları yerinden oy-
natıyor. Güneş panellerinin maliyet avantajları, milyonlarca 
insanı evlerine ve işyerlerine çatı üstü PV sistemleri kurmaya 
ve gezegendeki en uygun fiyatlı elektriğe erişmeye teşvik etti. 
İki fabrikamızla Avrupa’nın en büyük güneş paneli üreticileri 
arasına girmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

 ÜYELERİMİZDEN 
 FROM OUR MEMBERS 

90
Ocak • Şubat • Mart / January • February • March 2022



access to the most affordable electricity on the planet. We 
aim to become one of the largest solar panel manufacturers 
in Europe with our two factories”, he said.

EXPORT TO AMERICA, AFRICA AND EUROPE
Stating that they are developing renewable energy products 
and services, Arda Yalı said, “We export to America, Africa and 
European countries and develop renewable energy products 
and services. We stand out especially with our high-per-
formance and high-quality photovoltaic (PV) modules. We 
are making a name for ourselves all over the world with the 
innovations in the technology we have in the PV Modules 
that we offer to the market with the Sirius brand.”

WE ARE WORKING BY INCREASING OUR CAPACITY
Yalı, which has installed PV Power Plants over 400 MW 
and produced panels close to 1,000 MW (MegaWatt), said, 
“We have been saying “Energy is our business” since 1981. 
In the field of Solar Energy of the Renewable Energy Sec-
tor; We provide solutions to our customers in Photovoltaic 
Module Production, Turnkey Installation (EPC), Operation 
& Maintenance (O&M) and material supply. As ELIN Enerji, 
we aimed to be the pioneer in all business lines in which we 
operate, working in accordance with international standards, 
adapting to technological developments, the first to come to 
mind in the sector in which it is located, and we are working 
by increasing our capacity for this purpose.

WE FOCUS ON R&D ACTIVITIES
Stating that they had focused on research and develop-
ment (R&D) activities for the production of new generation 
high-efficiency crystalline silicon cells by specializing in the 
production of Solar Energy systems and Photovoltaic Modules, 
Arda Yalı said, “Our R&D laboratory is one of the most modern 
laboratories in Turkey. ELIN modules are certified by neutral 
international quality organizations and are manufactured in 
accordance with IEC 61215 and 61730 requirements. As 
Elin Enerji, we continue our R&D studies by rapidly adapting 
to technological developments with our strategy aiming to 
continuously research and develop and produce without 
sacrificing quality in order to offer high-efficiency products.”

3,000 MEGAWATTS OF GROWTH IN 10 YEARS
Arda Yalı, Chairman of the Board of Directors of ELIN Enerji, 
said, “The main purpose of ELIN’s R&D activities is to reduce 
costs while increasing efficiency and quality. I think that 
generating electricity from solar energy will be more affordable 
and that the capacity of electricity obtained from the sun 
will grow by 3 thousand MW per year in the next 10 years.”
Source: DHA

AMERİKA, AFRİKA VE AVRUPA ÜLKELERİNE 
İHRACAT
Yenilenebilir enerji ürünleri ve hizmetlerini geliştirdiklerini 
söyleyen Arda Yalı, “Amerika, Afrika ve Avrupa ülkelerine 
ihracat yapıyor, yenilenebilir enerji ürünleri ve hizmetlerini 
geliştiriyoruz. Özellikle de yüksek performanslı ve yüksek 
kaliteli fotovoltaik (PV) modüllerimizle öne çıkıyoruz. Sirius 
markasıyla pazara sunduğumuz PV Modüllerinde sahip ol-
duğumuz teknolojideki yeniliklerle tüm dünyada adımızdan 
söz ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

KAPASİTEMİZİ ARTIRARAK ÇALIŞIYORUZ
Bugüne kadar 400 MW üstü PV Enerji Santrali kurulumu 
ve 1.000 MW’a (MegaWatt) yakın panel üretimi gerçekleş-
tiren Yalı, “1981’den beri “Enerji bizim işimiz” diyoruz. 
Yenilenebilir Enerji Sektörünün Güneş Enerjisi alanında; 
Fotovoltaik Modül Üretimi, Anahtar Teslim Kurulum (EPC), 
İşletme & Bakım (O&M) ve malzeme tedariği konularında 
müşterilerimize çözümler sunmaktayız. ELİN Enerji olarak 
faaliyet gösterdiğimiz tüm iş kollarında öncü, uluslararası 
standartlara uygun çalışan, teknolojik gelişmelere adaptas-
yon sağlayabilen, bulunduğu sektörde akla ilk gelen, en iyi 
firma olmayı hedefledik ve bu amaçla kapasitemizi artırarak 
çalışmaktayız” dedi.

AR-GE FAALİYETLERİNE YOĞUNLAŞIYORUZ
Güneş Enerji sistemleri ve Fotovoltaik Modül üretiminde 
uzmanlaşarak yeni nesil yüksek verimli kristal silikon hücre 
üretiminin araştırma ve geliştirme (Ar&Ge) faaliyetlerine 
yoğunlaştıklarını belirten Arda Yalı, “Ar-Ge laboratuvarımız 
Türkiye’nin en modern laboratuvarlarından biri. ELİN 
modülleri tarafsız uluslararası kalite kuruluşları tarafından 
sertifikalandırılmıştır ve IEC 61215 ve 61730 gerekliliklerine 
uygun olarak üretilmiştir. Elin Enerji olarak yüksek verimli 
ürünler sunabilmek adına sürekli araştırma ve geliştirmeyi, 
kaliteden ödün vermeden üretim yapmayı hedefleyen stra-
tejimizle Ar-Ge çalışmalarımızı teknolojik gelişmelere hızla 
adapte olarak sürdürmekteyiz” ifadelerini kullandı.

10 YIL İÇERİSİNDE 3 BİN MEGAWATTLIK 
BÜYÜME
ELİN Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı, 
“ELİN’in Ar-Ge faaliyetlerinde ki temel amacı verimliliği 
ve kaliteyi yükseltirken maliyetlerin düşürülmesidir. Güneş 
enerjisinden elektrik üretmenin daha ulaşılabilir maliyetlerde 
olmasını ve güneşten elde edilen elektriğin kapasitesinin 
önümüzdeki 10 yıl içerisinde yılda 3 bin MW’lık bir büyüme 
yakalayacağını düşünüyorum” diye konuştu.
Kaynak: DHA
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TÜRK PRYSMIAN KABLO 
CONTRIBUTES TO THE 
CABLE INDUSTRY WITH 
ITS ONLINE TRAININGS
The pioneering company of the energy and telecommunication 
cables sector, Türk Prysmian Kablo’s online cable trainings, 
which is a first in the sector, continues at full speed. About 3 
thousand people have benefited from the free online train-
ings of the company, which focuses on digitalization in all 
its business processes.
Türk Prysmian Kablo, the Turkey operation of Prysmian Group, 
the leader of the worldwide energy and telecommunication 
cables industry, continues its online training applications to 
contribute to industry professionals. The training, which start-
ed in 2015 and has benefited by approximately 3 thousand 
people so far, is the first online cable training in Turkey. In 
addition to students and academicians, the program, which 
industry professionals such as engineers and technicians 
working in the electrical field can benefit from free of charge, 
makes an important contribution to the professional devel-
opment of the industry during the pandemic process.

“We support the development of the sector with the 
trainings we provide”
Ülkü Özcan, CEO of Türk Prysmian Kablo stated that their 
mission is to increase the quality and professional knowl-
edge standard in the sector with online cable training, and 
continued: “Today, when technology enters our lives more 
than ever, it is very valuable for us to contribute to the vo-

TÜRK PRYSMIAN KABLO, 
ONLINE EĞITIMLERIYLE 
KABLO SEKTÖRÜNE 
KATKI SAĞLIYOR
Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün öncü fir-
ması Türk Prysmian Kablo’nun sektörde bir ilk olan online 
kablo eğitimleri tüm hızıyla sürüyor. Tüm iş süreçlerinde 
dijitalleşmeye odaklanan şirketin ücretsiz olarak verilen online 
eğitimlerinden, bugüne kadar yaklaşık 3 bin kişi yararlandı.
Dünya çapında enerji ve telekomünikasyon kabloları sektö-
rünün lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Türk 
Prysmian Kablo, sektör profesyonellerine katkı sunmak 
amacıyla hayata geçirdiği online eğitim uygulamalarına 
devam ediyor. 2015 yılında başlayan ve şu ana kadar yaklaşık 
3 bin kişinin yararlandığı eğitim, Türkiye’deki ilk online 
kablo eğitimi olma özelliğine sahip. Öğrencilerin ve akade-
misyenlerin yanı sıra, elektrik alanında çalışan mühendisler 
ve teknisyenler gibi sektör profesyonellerinin de ücretsiz 
yararlanabildiği program, pandemi sürecinde de sektörün 
mesleki gelişimine önemli bir katkı sağlıyor.

“Verdiğimiz eğitimlerle sektörün gelişimine 
destek oluyoruz”
Online kablo eğitimi ile sektördeki kalite ve mesleki bilgi 
standardının yükseltilmesini misyon edindiklerini belirten 
Türk Prysmian Kablo CEO’su Ülkü Özcan, şunları söyledi: 
“Teknolojinin her zamankinden daha fazla hayatımıza girdiği 
bu günlerde, pazar lideri olarak sektör profesyonellerinin 
mesleki eğitimine ve sektörümüzün gelişimine katkıda bu-
lunmak bizim için çok değerli. Online eğitimlerimiz, Türk 
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cational training of industry professionals and the development 
of our industry as the market leader. Our online trainings are also 
important for Türk Prysmian Kablo’s goal of becoming a digital 
company. Online Cable Training, which is a first in Turkey, is a 
project we have implemented in order to increase the awareness 
of using quality cables in the sector. Approximately 3,000 people 
have benefited from our trainings, which started in 2015. The 
interest and demand for our education continues to increase 
day by day and we continue to work to enrich the content of our 
education within the same period. Finally, we added the main 
topic of Sustainability, which we include in all our processes and 
which is extremely important to us, to our Online Cable Training 
as the ninth module.”  

Free online training is open to anyone who wants it.
Online Cable Training, consisting of nine modules, covers Basic 
Information about Cables, Cables and Application Areas, Material 
Technologies, General Cable Structure, Fire Performance Tests, 
Cable and Reel Usage, Construction Materials Regulation (CPR), 
Fiber Optic Cables and Sustainability and Cable Industry. Partic-
ipants who are successful in the exam at the end of the training 
are entitled to receive a certificate of participation. Anyone who 
wishes, especially students, academicians, teachers, electrical 
engineers, electrical technicians, electrical technicians and proj-
ect designers, can attend the Online Cable Training 24/7 free of 
charge at www.prysmiangroup.com.tr.

Prysmian Kablo’nun dijital şirket olma hedefi açısından da 
önem taşıyor. Türkiye’de bir ilk olan Online Kablo Eğitimi, 
sektörde kaliteli kablo kullanımı bilincini artırmak amacıyla 
hayata geçirdiğimiz bir proje. 2015 yılında başlayan eği-
timlerimizden şimdiye kadar yaklaşık 3 bin kişi faydalandı. 
Eğitimimize gösterilen ilgi ve talep günden güne artmaya 
ve biz de aynı süre içerisinde eğitimimizin içeriğini zengin-
leştirmek amacıyla çalışmaya devam ediyoruz. Son olarak 
bizim için son derece önemli olan ve tüm süreçlerimize dahil 
ettiğimiz Sürdürülebilirlik ana başlığını, dokuzuncu modül 
olarak Online Kablo Eğitimimize ekledik.”  

Ücretsiz verilen online eğitimler, isteyen herkese 
açık
Dokuz modülden oluşan Online Kablo Eğitimi; Kablolar 
Hakkında Temel Bilgiler, Kablolar ve Uygulama Alanları, 
Malzeme Teknolojileri Genel Kablo Yapısı, Yangın Perfor-
mans Testleri, Kablo ve Makara Kullanımı, Yapı Malzemeleri 
Yönetmeliği (CPR), Fiber Optik Kablolar ve Sürdürülebi-
lirlik ve Kablo Sektörü konularını kapsıyor. Eğitim sonunda 
yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, katılım belgesi 
almaya hak kazanıyor. Online Kablo Eğitimi’ne; öğrenciler, 
akademisyenler, öğretmenler, elektrik mühendisleri, elektrik 
teknisyenleri, elektrik teknikerleri ve proje tasarımcıları başta 
olmak üzere dileyen herkes, 7/24 www.prysmiangroup.com.
tr adresinden ücretsiz olarak katılabiliyor.

NEW 12.5 MW SPP 
PROJECT FROM YP ENERJI
A large part of the Electricity Consumption of the Peak Pipe 
Facilities of Samsun Makine A.Ş. in Adana OIZ will be provided 
by solar energy.
The facility, whose EPC works are being carried out by YP 
ENERJİ A.Ş., will see the sun this spring.

YP ENERJI’DEN 12,5 
MW’LIK YENI GES PROJESI
Samsun Makine A.Ş.’nin Adana OSB’de bulunan Pik Boru 
Tesislerinin Elektrik Tüketiminin büyük bir kısmı güneş 
enerjisinden sağlanacak.
EPC işleri YP ENERJİ A.Ş. tarafından yapılmakta olan 
tesis, bu bahar güneş ile buluşacak.
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1. Can we get to know you better?
Greetings. I was born in 1971 in Sivaslı, Uşak. After graduat-
ing from İzmir Maltepe Military High School in 1989, I began 
attending Ankara University Faculty of Law. After graduation 
and a one-year internship period, I started my professional 
career as a freelance lawyer in Ankara in 1995. Since then, I 
have been working as a lawyer, mainly in the field of admin-
istrative law. Forseti Law Office was established in 2014. 

2. Can we get some information about your work at 
Forseti Law Office for the energy sector?

As part of our work with professional organizations and 
environmental NGOs, we have had some activities in the 
energy sector. Especially in the recent period, in the face 
of climate change, we believe that the issue of eliminating 
legal and administrative implementation barriers in front of 

1. Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
Merhaba. 1971 yılında Uşak, Sivaslı ilçesinde doğdum. 1989 
yılında İzmir Maltepe Askeri Lisesi’nden mezun olduktan 
sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başladım. 
Mezuniyet ve bir yıllık staj döneminden sonra, 1995 yılında 
Ankara’da serbest avukat olarak mesleki faaliyetime başladım. 
O günden bugüne ağırlıkla idare hukuku alanında olmak 
üzere avukatlık yapıyorum. Forseti Hukuk Bürosu’nun ku-
ruluşu ise 2014 yılında oldu. 

2. Forseti Hukuk Bürosu bünyesindeki enerji 
sektörüne yönelik çalışmalarınız hakkında 
bilgi alabilir miyiz?

Meslek örgütleri ve çevre STK’ları ile olan çalışmalarımız 
kapsamında enerji sektöründe faaliyetlerimiz oldu. Özel-
likle son dönemde, iklim değişikliği gerçeği karşısında, fosil 

KÜRESEL AMAÇLARA ULAŞABILMEK IÇIN 
DÜŞÜK KARBON EKONOMISINE GEÇMELIYIZ

AV. GÖKHAN CANDOĞAN / FORSETI HUKUK BÜROSU ORTAĞI 

ATTY. GÖKHAN CANDOĞAN /  CO-FOUNDER OF FORSETI LAW OFFICE

TO ACHIEVE GLOBAL GOALS, WE MUST MOVE TO A 
LOW CARBON ECONOMY
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companies operating in this field has gained importance, as it 
has become necessary to make a major breakthrough in the 
field of renewable energy in order to end energy production 
from fossil fuels. Alongside large energy investments, it is 
clear that individual and/or small energy productions should 
be supported with local, smaller-scale and immediately com-
missionable rooftop solar panels. In the forthcoming period, 
with the Climate Law, which is expected to be enacted, the 
emissions trading system should be top of the agenda and 
all companies should be prepared for a transition period, 
especially in carbon-intensive production areas. Within this 
period, we see that companies will be in serious legal prepa-
ration to keep pace with this transition. In this sense, our work 
focuses on the functioning of the emissions trading system. 

3. What are the issues that are of 
particular concern to the energy 

sector in the fields of Energy Law 
& Legal Counseling? What are 

the most important issues that 
you have come across in this 
regard recently, and what are 
the new reports and events 
you are planning?
The energy sector is a sector which 
is always in the spotlight due to 

its scope and significance. As part 
of climate change and air/water/soil 

pollution, it is clear that energy pro-
duction, which facilitates our lives and 

enables progress, must undergo a serious 
transformation. For this reason, in a way, it is 

in question that investments will continue on the basis 
of ensuring supply security and that these investments will 
mainly be in the field of renewable energy. Another important 
aspect of the business is that a substantial part of the materials 
required for renewable and environmentally friendly energy 
production is based upon limited minerals. This is discussed 
extensively in Europe and America. Since the scarce mineral 
resources used in the production of wind panels and solar 
panels are finite, it will be on the agenda in the coming period 
that the wastes produced by the sector are suitable for reuse 
and recycling within the framework of the concepts of cyclical 
production and zero waste. In this framework, an energy policy 
that rapidly reduces the use of fossil fuels and concentrates 
on renewable energy, especially solar and wind, should be 
established in the context of both climate change and pollution, 
taking into account the thresholds of the planet. It is imperative 
to renew the country’s energy strategy paper, to remove the 

yakıtlardan enerji üretimine son verilebilmesi için yenilene-
bilir enerji alanında büyük bir atılım yapılması gerekliliği 
ortaya çıktığından, bu alanda faaliyette bulunan şirketlerin 
önündeki yasal ve idari uygulama engellerinin giderilmesi 
konusunun önem kazandığını düşünüyoruz. Büyük enerji 
yatırımlarının yanı sıra yerel, daha küçük ölçekli ve hemen 
devreye alınabilir nitelikteki çatıda güneş panelleri ile bireysel 
ve/veya küçük enerji üretimlerinin desteklenmesi gerekliliği 
açık. Önümüzdeki dönemde ise, çıkarılması beklenen İklim 
Kanunu ile emisyon ticaret sisteminin gündeme gelmesi ve 
özellikle karbon yoğun üretim yapılan alanlarda tüm şirket-
lerin bir geçiş sürecine hazırlıklı olması gerekiyor. Bu süreçte, 
şirketlerin bu geçişe ayak uydurabilmesi için ciddi bir hukuki 
hazırlık içinde olacaklarını görüyoruz. Çalışmalarımız, bu 
anlamda, emisyon ticaret sisteminin işleyişine yöneliyor. 

3. Enerji Hukuku & Hukuki 
Danışmanlık alanlarında 
enerji sektörünü yakından 
ilgilendiren konular 
nelerdir? Yakın 
zamanda bu kapsamda 
karşınıza çıkan en 
önemli konular, 
planladığınız yeni 
raporlar ve etkinlikler 
nelerdir?

Enerji sektörü büyüklüğü ve öne-
mi nedeniyle her zaman göz önün-
de olan bir sektör. İklim değişikliği ile 
hava/su/toprak kirliliği kapsamında, 
bir yandan yaşamımızı kolaylaştıran ve 
ilerlemeyi mümkün kılan enerji üretiminin 
ciddi bir dönüşüm geçirmesi gerektiği de açık. Bu 
nedenle, bir yandan arz güvenliğinin sağlanması temelinde 
yatırımların sürmesi, bu yatırımların da ağırlıkla yenilenebilir 
enerji alanında olması söz konusu. İşin bir diğer önemli 
tarafı da, yenilenebilir ve çevreci enerji üretimi için gerekli 
maddelerin önemli bir kısmının sınırlı madenlere dayanıyor 
olması. Avrupa ve Amerika’da yoğun bir şekilde bu tartı-
şılıyor. Rüzgar panellerinin, güneş panellerinin üretiminde 
kullanılan kıt maden kaynaklarının sonlu olması nedeniyle, 
döngüsel üretim ve sıfır atık kavramları çerçevesinde, sek-
törün ürettiği atıkların yeniden kullanıma, geri dönüşüme 
uygun olması da önümüzdeki dönemde gündeme gelecek. 
Bu çerçevede, gezegenin eşikleri dikkate alınarak, gerek 
iklim değişikliği gerekse kirlilik bağlamında, fosil yakıtların 
kullanımını hızla azaltan, güneş ve rüzgar başta olmak üzere 
yenilenebilir enerji alanında yoğunlaştıran bir enerji politi-
kası oluşturulması gerekiyor. Ülke enerji strateji belgesinin 
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obstacles that block renewable energy investments for both 
individual and collective use, and to implement incentives. In 
alignment with this transformation obligation, new regulations 
in the field of law and legislative studies for these regulations 
are required. At this point, we are working on a report on the 
principles of the regulation regarding the emissions trading 
system, which is expected to come into force. There is only one 
study in existance, and in this study, which is based on the EU 
Climate Law, we observed deficiencies, especially regarding the 
participation of stakeholders in the processes. Some concepts 
need to be translated into Turkish rather than translated as they 
are and clarified from a legal perspective. It is important that 
the renewable energy sector is in a more serious preparation 
for the sectors to be included in the emissions trading system, 
transition processes, and the formation of decision-making 
boards. Aside from this, we would like to carry out a regulation/
legislation analysis on the Rooftop SPP processes, which is 
among the priorities of GÜNDER. This issue should be removed 
from being a political debate and should be addressed without 
a central administration-local administration conflict. There are 
serious problems that manufacturers face in the field, which 
have not been resolved for years. 

4. How do you evaluate our country’s ratification 
of the Paris Agreement, albeit with a delay of 
5 years, and the support of the majority of the 

yenilenmesi, yenilenebilir enerji alanında gerek bireysel 
gerek toplu kullanım için yatırımların önünü tıkayan en-
gellerin kaldırılması, teşvikler uygulanması zorunluluk. Bu 
dönüşüm zorunluluğu ekseninde, hukuk alanında da yeni 
düzenlemeler, bu düzenlemeler için mevzuat çalışmaları 
yapılması gerekiyor ki bu noktada biz de özellikle yürürlüğe 
girmesi beklenen emisyon ticaret sistemi ile ilgili düzenle-
menin esaslarına dair rapor çalışması yapıyoruz. Ortalıkta 
olan tek bir çalışma var ve AB İklim Kanunu temel alınan 
bu çalışmada, özellikle paydaşların süreçlere katılımı ile ilgili 
eksiklikler gözledik. Bazı kavramların olduğu gibi çevrilmesi 
yerine türkçeleştirilmesi ve hukukçu bakış açısıyla topar-
lanması gerekiyor. Emisyon ticaret sistemine dahil edilecek 
sektörler, geçiş süreçleri, karar verici kurulların oluşumu 
noktalarında yenilenebilir enerji sektörünün daha ciddi bir 
hazırlık içinde olması önemli. Bunun dışında, GÜNDER’in 
de öncelikleri arasında yer alan Çatıda GES süreçlerine dair 
bir düzenleme/mevzuat analizi yapmak istiyoruz. Bu konu, 
siyasi bir tartışma olmaktan çıkarılıp, merkezi idare-yerel yö-
netim çekişmesinin aracı olmaksızın ele alınmalı. Üreticilerin 
sahada, fiilen karşılaştıkları ciddi sorunlar var, yıllardan bu 
yana çözülemeyen. 

4. 5 yıl gecikmeyle de olsa ülkemizin 
Paris Anlaşması’nı onaylamasını ve bu 
karara TBMM’deki milletvekillerinin 
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deputies in the Grand National Assembly of 
Turkey? What changes will Turkey’s ratification of 
the Paris Climate Agreement bring with it in terms 
of energy law? 

During the studies of the “Parliamentary Committee of Inquiry 
Established for the Purpose of Minimizing the Effects of 
Global Climate Change, Combating Drought and Determining 
the Precautions to be Taken for the Efficient Use of Water 
Resources” established within the body of the Grand National 
Assembly in 2021, we observed that all political parties were 
in agreement on the reality of climate change. This is a really 
crucial unanimity, and in such a period when polarization is 
showing its effects in every area, this unanimity provides a 
good starting point for taking positive steps in opposition to 
a problem that has come to the point of affecting humanity’s 
existence on the planet. In this sense, the awareness that 
started with the work of this Committee, coupled with the 
efforts to minimize the negative effects of some other devel-
opments, notably the EU Green Deal and the implementation 
of the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) projected 
to start in 2022, was confirmed swiftly, just ahead of the 
26th Conference of the Parties to the Paris Climate Agreement 
(COP 26). Although we were among the first signatories, we 
were a little behind in the ratification process, but when we 
consider that this agreement replaces the Kyoto Protocol, 
which expired in 2020, there is no big difference. 
I believe it is necessary to understand its scope and objectives 
in order to foresee what the Agreement will bring. The Paris 
Climate Agreement is the last link of the UN conventions 
process, which started with the United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC), which was signed 
in 1992 and entered into force on 21.03.1994. It has been 
said in the aforementioned UNFCCC that, “The Parties should 
protect the climate system for the benefit of present and 
future generations of humanity on the basis of equality and 
in accordance with their common but different responsibil-
ities and powers.” The understanding of protecting climate 
change rightfully on the axis of “climate justice” has been 
further embodied in the Paris Climate Agreement in order 
to eliminate the adverse conditions caused by the fact that 
the Kyoto Protocol, which was in force between 1997 and 
2020, could not achieve the desired effect. 
The aims of the Paris Climate Agreement are stated in Article 
2 of the Agreement as Limiting the global average tempera-
ture rise to 2 degrees Celsius below pre-industrial levels, if 
possible to 1.5 degrees Celsius., and increasing the capacity 
to adapt to the adverse effects of climate change, to pro-
mote low-emission development and to make cash flow 
consistent with the determined targets, without adversely 

büyük çoğunlukla destek vermesini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Türkiye’nin Paris 
İklim Anlaşması’nı onaylaması enerji 
hukuku açısından ne gibi değişiklikleri 
beraberinde getirecek? 

2021 yılında TBMM bünyesinde kurulan “Küresel İklim 
Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla 
Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin 
Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Ku-
rulan Meclis Araştırması Komisyonu” çalışmaları sırasında, 
bütün siyasi partilerin iklim değişikliği olgusunun gerçekliği 
konusunda fikir birliği içinde olduğunu gözlemlemiştik. Bu 
gerçekten önemli bir fikir birliği; kutuplaşmanın her alan-
da etkisini gösterdiği bir dönemde, insanlığın gezegendeki 
varlığını etkileme noktasına gelen bir sorun karşısında bu 
oybirliği olumlu adımlar atmak için iyi bir başlangıç noktası 
oluşturuyor. Bu anlamda, bu Komisyon’un çalışmaları ile 
başlayan farkındalık, diğer bazı gelişmelerin, özellikle de 
AB Yeşil Mutabakatı ve 2022 yılında başlaması öngörülen 
“sınırda karbon vergisi” uygulamasının olumsuz etkilerini en 
aza indirme çabası ile birleştiğinde, Paris İklim Anlaşması 26. 
Taraflar Konferansı’nın (COP 26) hemen öncesinde, büyük 
bir hızla onaylandı. İlk imzalayan ülkelerden olmamıza rağ-
men onay sürecinde biraz geride kaldık ama bu anlaşmanın 
2020 yılında sona eren Kyoto Protokolü’nün yerini aldığını 
düşündüğümüzde, büyük bir fark söz konusu değil. 
Anlaşma’nın ne getireceğini öngörebilmek için amaç ve 
hedeflerini anlamak gerektiğini düşünüyorum. Paris İklim 
Anlaşması, 1992 yılında imzalanan 21.03.1994 tarihinde 
yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çer-
çeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ile başlayan BM sözleşmeleri 
sürecinin son halkası. Anılan BMİDÇS’de “Taraflar, iklim 
sistemini, eşitlik temelinde ve ortak ancak farklı sorumluluk 
ve güçlerine uygun olarak, insanlığın günümüz ve gelecek 
kuşaklarının yararı için korunmalıdır.” denilmiştir. İklim 
değişikliğini, haklı olarak “iklim adaleti” ekseninde koruma 
anlayışı, 1997 ile 2020 arasında yürürlükte olan Kyoto Pro-
tokolü’nün istenen etkiyi sağlayamamasından kaynaklanan 
olumsuz durumu da gidermek için Paris İklim Anlaşması’nda 
biraz daha somutlaştırılmıştır. 
Paris İklim Anlaşması’nın amaçları, Anlaşma’nın 2.mad-
desinde; küresel ortalama sıcaklık artışını sanayileşme ön-
cesindeki seviyenin 2 derece altında, mümkün olduğunca 
1,5 derece ile sınırlandırmak; gıda üretimini olumsuz etki-
lemeyecek şekilde, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine 
uyum kapasitesini artırmak, düşük emisyonlu kalkınmayı 
teşvik etmek ve finans akışlarını belirlenen hedeflere tutarlı 
hale getirmek, olarak ifade edilmiştir. Bu amaçların, sür-
dürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması 
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affecting food production. It is also clearly stated in the text 
that these goals are meaningful in the context of sustainable 
development and poverty eradication measures and efforts. 
As such, it can be said that the Agreement is in line with the 
“Sustainable Development Goals” adopted by the UN in 2015 
and in effect since January 2016, and the Agreement does 
not contain a context-free and/or discrete understanding of 
environmental protection, but a transformation that integrates 
with two main goals such as sustainable development and 
eradication of poverty. This shows that there is a lot of work 
to be done in every field. 
Certainly, the important point here is to make a practical and 
meaningful national contribution to the implementation of 
this Agreement and to reach the goal. From my perspective, 
the most important outcome of this Agreement is that it is 
now a strong legal text that prevents the construction of new 
coal-fired power plants in our country. After the signing of 
this Agreement, the construction of new coal-fired power 
plant projects should no longer be allowed, or it is expected 
so. Beyond that, the Agreement also necessitates that the 
existing power plants, which have been operated for years 
without fulfilling their environmental obligations and are still 
operating with temporary permits, should be withdrawn from 
production within a calendar. These are what the Agreement 
will prevent. Undoubtedly, there will be the renewable energy 
sector, which is paved with this Agreement. 

5. What challenges await us during the 
transposition of the Paris Climate Agreement, 
what are the issues that the state should pay 
attention to during the transition process?

Existing policy tools must be used holistically in order to 
achieve the 3 main objectives set out in Article 2 of the Paris 
Climate Agreement. To make it more concrete, in order to 
prepare a Nationally Determined Contributions (NDC) under 
the Agreement (article 4) and to reach this commitment: 
protection and strengthening of greenhouse gas sinks and 
reserves, including forests (article 5), adoption of phase-out 
and adaptation plans (article 6), establishing a long-term 
vision for developing technology and improving technology 
transfer in order to increase resistance to climate change and 
reduce greenhouse gas emissions (article 10), measures to 
strengthen climate change education, public awareness, 
participation, and public access to information (article 12) 
have been set forth. In the transition period, regulations, 
plans and strategies must be created for all of these areas, 
with the participation of all relevant actors (state, industry, 
NGOs and individuals). The state needs to act quickly in this 
regard, because within the framework of the Agreement, a 

çabaları bağlamında anlamlı olduğu da açıkça metinde yer 
almaktadır. Bu haliyle Anlaşma’nın, BM tarafından 2015 
yılında kabul edilen ve Ocak 2016’dan bu yana yürürlükte 
olan “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ile paralel olduğu, 
bağlamsız ve/veya tek başına bir çevre koruma anlayışını 
değil sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğu ortadan kaldır-
ma gibi iki temel hedefle bütünleşen bir dönüşümü içerdiği 
söylenebilir. Bu da, her alanda yapılacak/yapılması gereken 
çok sayıda iş olduğunu göstermektedir. 
Elbette, burada önemli olan husus, bu Sözleşme’nin yaşama 
geçirilmesi, hedefe varmak anlamında uygulanabilir ve de 
anlamlı bir ulusal katkı beyanında bulunulması. Bu An-
laşma’nın kanımca en önemli çıktısı, artık ülkemizde yeni 
kömürlü termik santral yapımına engel bir güçlü hukuk metni 
olması. Bu Sözleşme’nin imzalanmasından sonra yeni kö-
mürlü termik santral projelerinin yapımına izin verilmemesi 
gerekir, beklenir. Ötesinde, varolan ve özellikle de çevresel 
yükümlülüklerini yerine getirmeden yıllarca çalıştırılmış, 
halen de geçici izinlerle çalıştırılan santrallerin bir takvim 
dahilinde üretimden çekilmesini de gerektiriyor Anlaşma. 
Bunlar Anlaşma’nın engel olacakları; bir de bu Anlaşma 
ile önü açılan yenilenebilir enerji sektörü olacak, kuşkusuz. 

5. Paris İklim Anlaşması’nın iç hukuka 
aktarılması sırasında bizleri ne gibi 
zorluklar bekliyor, geçiş sürecinde devletin 
dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Paris İklim Anlaşması’nın 2.maddesinde belirtilen 3 temel 
amaca erişebilmek için mevcut politika araçlarının bütüncül 
bir şekilde kullanılması gerekiyor. Daha da somutlaştırmak 
gerekirse, Anlaşma kapsamında ulusal katkı beyanı hazır-
lanması (madde 4) ve taahhüt edilen bu beyana ulaşabilmek 
için; ormanlar da dahil olmak üzere sera gazı yutak ve re-
zervlerinin korunması ve güçlendirilmesi (madde 5), azaltım 
ve uyum planlarının kabulü (madde 6), iklim değişikliğine 
direnci artırmak ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için 
teknolojiyi geliştirmek ve teknoloji transferinin geliştirilme-
sine yönelik uzun vadeli bir vizyon oluşturulması (madde 
10), iklim değişimi eğitimi, kamu farkındalığı, katılım ve 
kamunun bilgiye erişimini güçlendirmeye yönelik tedbirler 
alınması (madde 12) öngörülmüş. Geçiş döneminde, ilgili 
tüm aktörlerin (devlet, sanayi, STK ve bireyler) katılımı ile 
somut bir şekilde sayılan bu alanların tümü için düzenlemeler, 
planlar ve stratejiler oluşturulması şart. Devletin bu anlamda 
hızla harekete geçmesi gerekiyor, zira Anlaşma çerçevesinde 
ilki 2023 yılında olmak üzere “küresel durum değerlendir-
mesi” yapılacak. Yani, ilk küresel durum değerlendirmesi 
öncesinde, ulusal katkı beyanı çerçevesinde ciddi bir ödev 
yükü var devletin önünde. 
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Global Stocktake (GST) will be carried out, the first of which will 
be in 2023. In other words, before the first Global Stocktake 
(GST), the state has a serious task load within the framework 
of the Nationally Determined Contributions (NDC). 
At this point, the state needs to take immediate action in order 
not to be adversely affected not only by the Paris Climate 
Agreement but also by the CBAM, which will soon come into 
effect in the EU, where we realize a significant part of our 
exports. For this, a Climate Law and related sub-regulations, 
especially the emissions trading system, must be put into 
effect immediately. While doing this, it is very important to 
take transparency and participation as a basis. 

6. What do you think the global rise of renewable 
energy investments and technological 
developments promise in the field of law? In 
particular, can acceding to the Paris Agreement 
be considered as a sign of sincerity in solving 
problems in terms of the development of 
UN Sustainable Development Goals and 
environmental policies?

It is possible to say that the UN Sustainable Development 
Goals and the Paris Climate Agreement correspond. The 
fight against climate change should be done with a holistic 
perspective on the axis of sustainable development and 
especially the eradication of poverty. The transition from 
fossil fuel-based energy production to renewable energy is a 
priority, but while doing this, it is necessary to consider that 
more than 1 billion people in the world are still deprived of 
electricity, and it is necessary to realize the transformation by 
taking into account the conditions of people who are deprived 
of this fundamental right. 
In the table above, there is a point of view that I find very 
effective. Our main problems are; poverty and inequality, 

Bu noktada, salt Paris İklim Anlaşması değil, ihracatımızın 
önemli bir kısmını gerçekleştirdiğimiz AB’de yakın zamanda 
başlayacak sınırda karbon vergisinden olumsuz etkilenmemek 
için de devletin hızla harekete geçmesi gerekiyor. Bunun için 
ivedilikle bir İklim Kanunu ve ilgili alt düzenlemelerin, başta 
emisyon ticaret sistemi olmak üzere, yürürlüğe sokulması 
gerekiyor. Bunlar yapılırken de şeffaflık ve katılımcılığın esas 
alınması çok önemli. 

6. Yenilenebilir enerji yatırımlarının küresel 
çapta yükselişi ve teknolojik gelişmeler 
hukuk alanında sizce ne vadediyor? 
Özellikle, BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri ve çevre politikalarının gelişimi 
açısından Paris Anlaşması’na taraf  olmak 
sorunların çözümünde bir samimiyet 
göstergesi olarak kabul edilebilir mi?

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Paris İklim Anlaş-
ması’nın örtüştüğünü söylemek mümkün. İklim değişikliği ile 
mücadele sürdürülebilir kalkınma ve özellikle de yoksulluğun 
ortadan kaldırılması ekseninde, bir arada, bütüncül bir bakış 
açısı ile olmalı. Fosil yakıtlara dayalı enerji üretiminden 
yenilenebilir enerjiye geçiş öncelik ama bu yapılırken, halen 
dünyada 1 milyarı aşkın insanın elektrikten yoksun olduğunu 
gözetmek ve dönüşümü, bu temel haktan yoksun insanların 
durumlarını dikkate alarak gerçekleştirmek gerekiyor. 
Yukarıdaki tabloda benim çok etkili bulduğum bir bakış açısı 
var. Temel sorunlarımız; yoksulluk ve eşitsizlik, yönetişim, 
dirençlilik, çevre, enerji ve cinsiyet eşitliği. Bu sorunları di-
jitalleşme, stratejik inovasyon ve finansman araçları ile ele 
alıp ülkelerin önceliklerine göre şekillenen bütüncül kalkınma 
çözümleri üretmek ve bunu yaparken de dirençliliği artırmak 
ve kimseyi geride bırakmama (iklim adaleti) temelinde yapı-
sal dönüşümü mümkün kılarak 2030 Amaçlarına ulaşmak. 

 RÖPORTAJ 
 INTERVIEW 

99
Ocak • Şubat • Mart / January • February • March 2022



governance, resilience, environment, energy and gender 
equality. To address these problems with digitalization, stra-
tegic innovation and financing tools and to produce holistic 
development solutions shaped according to the priorities of 
the countries, while increasing resilience and achieving the 
2030 Goals by enabling structural transformation on the basis 
of leaving no one behind (climate justice). This model reveals 
the problem and the solution really well. Here, technological 
development is not a goal in itself, but a serious policy tool 
to find solutions to existing fundamental problems. As far 
as I am concerned, this perspective of the UN is a serious 
conceptualization for problems that are polarized and cannot 
be solved by existing systems. Putting this into practice, by 
all means, will be through national and international legal 
regulations. At that point, the importance of a legal aggre-
gation that can understand and make sense of this process 
and translate it into applicable regulations becomes evident. 
In this context, the ratification of the Paris Climate Agreement 
is of course invaluable. However, the fate of environmental 
agreements is generally determined by the implementation 
phase. The Kyoto Protocol, which was in effect before the Paris 
Agreement, was almost never implemented. Even though 
the EU immediately ratified the Paris Climate Agreement, 
carbon emissions have risen since 2015, excluding the pan-
demic period. The USA withdrew from the Agreement during 
Trump’s presidency, reinstated with Biden. All these show 
that ratifying the contract/agreement alone is not sufficient. 
As a matter of fact, the steps to be taken without moving 
to a circular economy model and without putting forward a 
holistic framework have a very limited effect. 

7. Changes made in electricity tariffs that are 
valid as of January 1, 2022 in our country, 
and especially the removal of discounts on the 
distribution costs of renewable projects that 
depend on the electricity distribution tariff of SPP 
projects that were put into operation before 2017 
are on the agenda. What are your suggestions for 
minimizing such sectoral problems and ensuring 
the legal development of renewable energy under 
right conditions?

It becomes evident, especially in such difficult times, how 
healthy and sustainable the country’s energy policy is. The 
bad picture that emerged throughout the world after the 
pandemic (the price increase in all primary energy sources) 
has the most impact on people like us, living in countries 
that are heavily dependent on foreign energy. Almost half 
of our country’s total installed capacity of electrical energy is 
based on fossil fuels and the largest share is in natural gas 

Bu model, sorun ve çözümü çok iyi ifade ediyor. Burada, 
teknolojik gelişim, başlı başına bir hedef  değil, mevcut temel 
sorunlara çözüm üretme noktasında ciddi bir politika aracı. 
BM’nin bu bakış açısının, kutuplaşan ve mevcut sistemler 
eliyle çözümü mümkün görünmeyen sorunlar için ciddi bir 
kavramsallaştırma olduğunu düşünüyorum. Bunu yaşama ge-
çirmek de, elbette ulusal ve uluslararası hukuk düzenlemeleri 
ile olacak. O noktada, bu süreci anlayıp anlamlandırabilen, 
bunu da uygulanabilir düzenlemelere çevirebilen bir hukuk 
ve hukukçu kümelenmesinin önemi ortaya çıkıyor. 
Bu çerçevede, Paris İklim Anlaşması’nın onaylanması değerli 
elbette. Ama, çevre sözleşmelerinin kaderi genelde uygulama 
aşaması ile belirleniyor. Paris Anlaşması öncesi geçerli olan 
Kyoto Protokolü neredeyse hiç uygulanmadı. AB, Paris 
İklim Anlaşması’nı hemen onaylamasına rağmen, pandemi 
dönemi dışında, 2015 yılından bu yana karbon salınımları 
yükselmiş durumda. ABD, Trump zamanında anlaşmadan 
çıktı, Biden ile geri geldi. Bu durumlar, tek başına sözleş-
me/anlaşmayı onaylamanın anlamı olmadığını gösteriyor. 
İşin doğrusu, döngüsel bir ekonomi modeline geçmeden, 
bütüncül bir çerçevede ortaya koymadan atılacak adımlar 
son derece sınırlı etki doğuruyor. 

7. Ülkemizde 1 Ocak 2022’den itibaren 
geçerli olan elektrik tarifelerinde yapılan 
değişiklikler ve özellikle 2017 öncesinde 
işletmeye alınan GES projelerinin elektrik 
dağıtım tarifesine bağlı yenilenebilir 
projelerinin dağıtım bedellerine yapılan 
indirimlerin kaldırılması gündemde yer 
alıyor. Bu tür sektörel problemlerin en aza 
indirilmesi ve yenilenebilir enerjinin doğru 
koşullar altında hukuki gelişimini sağlamak 
için önerileriniz nelerdir?

Ülkenin enerji politikasının ne kadar sağlıklı, sürdürülebilir 
olduğu özellikle bu tür zor dönemlerde ortaya çıkıyor. Bütün 
dünyada, pandemi sonrası ortaya çıkan kötü tablo (bütün 
birincil enerji kaynaklarında meydana gelen fiyat artışı) en 
çok bizim gibi enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı ülkelerde 
yaşayan insanlar üzerinde etkisini gösteriyor. Ülkemizin 
elektrik enerjisi toplam kurulu gücünün yarıya yakını fosil 
yakıtlara dayalı ve en büyük pay da doğalgaz santrallerin-
de. Pandemi sonrası inanılmaz bir fiyat artışı olduğu gibi, 
parasıyla bile doğalgaza erişiminiz mümkün olmayabiliyor. 
Dolayısıyla bu sistemin sürdürülebilir olmadığı açık; Türkiye, 
sadece çevrenin korunması için değil, diğer küresel amaçlara 
da ulaşabilmek için mutlak suretle ve hızla düşük karbon 
ekonomisine geçmek durumunda.
Bunun öncelikli çözümü; güneş enerjisi gibi ülkemiz açısın-
dan oldukça bol olan bir kaynağın daha fazla kullanımını 
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power plants. As there has been an incredible price increase 
after the pandemic, you may not be able to access natural 
gas even with money. Therefore, it is clear that this system 
is not sustainable; Turkey has to switch to a low-carbon 
economy absolutely and rapidly, not only for the protection 
of the environment, but also for achieving other global goals.
The primary solution to this is to encourage more use of a 
resource such as solar energy, which is quite abundant in our 
country, in every possible way, to allocate as much resources 
as necessary for R&D studies for the development of tech-
nology in solar energy production, and to provide applicable 
incentives that the sector needs in this field. 
From this perspective, we see once again how important the 
principles of transparency, predictability, legal certainty and 
security, which are among the most decisive principles of the 
state of law, are in practice. It is not possible to comprehend 
the intentions behind the practices you mentioned, such as 
the removal of the discounts on the distribution costs of the 
renewable projects that depend on the electricity distribution 
tariff of the SPP projects that were put into operation before 
2017, and we see that the principles of security and pre-
dictability required for long-term investments are constantly 
violated. On the one hand, fossil fuel-based generation plants 
operate with long-term contracts, mostly with purchase guar-
antees of 20-30 years, on the other hand, the ever-changing 
practices in the field of renewable energy production, which 
should be supported, and the incentives given and removed. 
In this picture, can it be possible to transition to a low-carbon 
economy, which is set forth by the Paris Climate Agreement 
and the UN Sustainable Development Goals? After the ad-
ministration has clearly stated its preferences and goals, it 
needs to implement policy tools in the long term on the basis 
of transparency and predictability, with appropriate legal 
arrangements, in order to achieve those goals. 
In this picture, the changes made in electricity tariffs and the 
gradual pricing of household electricity use, though appropriate, 
the amount of electrical energy sufficient to meet the basic 
needs of modern life should be determined more realistically 
and the community should not be adversely affected. Sub-
scribers with low/economic usage should be rewarded, while 
subscribers with high consumption should pay the real price. 

8. How much weight, do you think, should be given 
to incentives for the solar energy sector in our 
country to achieve a healthy growth environment? 
Can you tell us about your expectations from 
industry representatives, regulatory bodies and 
the government?

In this field, Turkey has gained a significant momentum during 

mümkün olan her yolla teşvik etmek, güneş enerjisi üretimin-
de teknoloji geliştirilmesi için ar-ge çalışmalarına ne kadar 
gerekiyorsa o kadar kaynak ayırmak, bu alanda sektörün 
istediği uygulanabilir teşvikleri vermek. 
Bu açıdan bakıldığında, hukuk devletinin en belirleyici ilke-
lerinden olan şeffaflık, öngörülebilirlik, hukuki belirlilik ve 
güvenlik ilkelerinin uygulamada ne kadar önemli olduğunu 
bir kez daha görüyoruz. Bahsettiğiniz, 2017 öncesinde iş-
letmeye alınan GES projelerinin elektrik dağıtım tarifesine 
bağlı yenilenebilir projelerinin dağıtım bedellerine yapı-
lan indirimlerin kaldırılması gibi uygulamaların amacını 
anlamak mümkün olmadığı gibi uzun vadeli yatırım için 
gereken güvenlik ve öngörülebilirlik esaslarının da sürekli 
ihlal edildiğini görüyoruz. Bir yanda, fosil yakıtlara dayalı 
üretim santrallerinin 20-30 yılı bulan uzun süreli ve çoğun-
lukla alım garantili anlaşmalarla çalışması, diğer yanda asıl 
desteklenmesi gereken yenilenebilir enerji üretim alanında 
sürekli değişen uygulamalar, verilen, kaldırılan teşvikler; 
bu tabloda Paris İklim Anlaşması ve BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları ile ortaya konulan düşük karbon eko-
nomisine geçiş mümkün olabilir mi? Yönetimin, tercihini 
açık bir şekilde ortaya koyduktan sonra, bu hedefe ulaşmak 
için politika araçlarını uzun vadeli olarak uygun hukuki 
düzenlemelerle şeffaflık ve öngörülebilirlik temelinde yaşama 
geçirmesi gerekiyor. 
Bu tabloda, elektrik tarifelerinde yapılan değişiklikler ile ev 
kullanımlarında kademeli fiyatlandırmaya gidilmesi, yerinde 
olmakla beraber, modern hayatın getirdiği temel ihtiyaçları 
karşılamaya yetecek elektrik enerjisi miktarının daha gerçekçi 
belirlenerek halkın olumsuz etkilenmemesi yoluna gidilmeli. 
Düşük/tasarruflu kullanım yapan abonelerin ödüllendiril-
mesi, yüksek tüketim yapan abonelerin ise bunun gerçek 
bedelini ödemesi gerekiyor. 

8. Ülkemiz güneş enerjisi sektörünün sağlıklı 
bir büyüme ortamına kavuşması için sizce 
teşviklere ne kadar yer verilmelidir? Sektör 
temsilcilerinden, düzenleyici kurumlardan 
ve hükümetten beklentilerinizi öğrenebilir 
miyiz?

Bu alanda Türkiye, son yıllarda önemli bir ivme kazandı. 
Ancak, bu gelişme hala yeterli düzeyde değil. YEKDEM 
süreci, YEKA yarışmaları, güneş ve rüzgar santrallerinin 
kapasitelerinin artması; bunlar olumlu. Teşvikler artarak 
sürmeli ama bir yandan da örneğin güneş enerjisinin yay-
gınlaştırılması için ciddi bir potansiyel oluşturan çatıda GES 
uygulamalarının önündeki yasal ve idari engellerin devam 
ediyor olması, dikkat çekici. Güneş enerjisi ile sıcak su kul-
lanımının bu kadar yaygın olduğu bir ülkede, çatılar neden 
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elektrik enerjisi üretimi için kullanılamıyor? Son 10-15 yıllık 
sürede büyük şehirlerde çok sayıda büyük konut projesi ya-
şama geçirildi; neden bu projelerde Kat Mülkiyeti Kanunu 
ve ilgili diğer mevzuatlarda yapılacak düzenlemelerle güneş 
enerjisi için bir asgari uygulama zorunluluğu getirilmiyor? 
Bu projelerde güneş enerjisi üretimi mümkün olsaydı, fosil 
yakıta dayalı enerji üretimi çıkmazından kaynaklı, bugün 
gündemde olan yüksek elektrik fiyatları tartışması daha 
az olmaz mıydı? Belediyeler, yerel yönetimler yenilenebilir 
enerji, özellikle de çatıda GES uygulamalarını para kazanma 
aracı olarak değil de bir kamu hizmeti unsuru olarak görüp 
uygun teşvik mekanizmalarını gündeme getirseydi, bugün 
güneşten elektrik enerjisi üretimi çok daha yaygın olmaz 
mıydı? Çatıda GES uygulamalarında dağıtım şirketlerinin 
altyapısı geliştirilmiş ve akıllı sistemler kullanıyor olsaydı, en 
küçüğünden büyüğüne bu uygulamalar daha kolay, daha 
bürokrasisiz bir şekilde yaşama geçmez miydi? Kurum-
lar, şirketlere verilecek teşviklerle büyük tüketicilerin kendi 
elektriklerini kendilerine ait güneş sistemlerinden sağlasalar, 
dönüşüm daha kolay ve hızlı olmaz mıydı? 
Bu soruların cevapları ne yapılması, ne beklenmesi gerektiğini 
ortaya koyuyor. Savunma alanındaki yatırımları ile ciddi bir 
atılım yapan Türkiye, aynı bakış açısıyla yenilenebilir enerji 
üretimi sürecini, elektronik haberleşme altyapısını ele alsaydı, 
bugün farklı bir noktada olabilirdik. Kamu hizmeti niteliği 
taşıyan faaliyetlerde bölük pörçük yapılanmalar, karmaşık 
mevzuat ve hukuki güvenlik ilkesini ihlal eden işlemler önü-
müzü tıkıyor. Güneş başta olmak üzere yenilenebilir enerji 
sektörünün sıkıntıları, örneğin elektronik haberleşme sektörü 
için de geçerli. Yapılan otoyollar ile Türkiye fiziki olarak 
birbirine bağlanırken, aynı altyapıdan elektronik haberleşme 
altyapısının geliştirilmesi için faydalanamıyoruz örneğin. Ne-
den? Çünkü kamu idareleri ve özel yatırımcılar bu altyapıyı 
gelir kaynağı olarak görüp, telekom işletmecilerinden fahiş 
ücretler talep ediyorlar. Oysa, telekom altyapısının iyileşti-
rilmesi aynı zamanda akıllı elektrik dağıtım sisteminin de 
altyapısını sağlıyor. 

9. Gündelik hayatınızda yenilenebilir enerji 
kullanımı ve iklim değişikliği ile mücadele 
konusundaki hassasiyetleriniz nelerdir?

İklim değişikliği başta olmak üzere, tüm çevre sorunların-
da, salt devletin bir şeyler yapmasını beklemek, doğru bir 
yaklaşım değil. Bireylerden STK’lara, şirketlerden yerel 
yönetimlere tüm toplum bir arada ve uyum içinde hareket 
ederek, büyük dönüşümlerin yanı sıra, gündelik yaşamdaki 
küçük detaylar üzerinden çözüm üretmeye gayret etmek 
önemli. Bu anlamda, gerek iş yaşamında gerekse bireysel 
yaşamda uygulayabileceğimiz çok sayıda basit, doğrudan 

“Hukuk devletinin en belirleyici 
ilkelerinden olan şeffaflık, 
öngörülebilirlik, hukuki belirlilik ve 
güvenlik ilkelerinin uygulamada ne 
kadar önemli olduğunu bir kez daha 
görüyoruz.

We see once again how important 
the principles of transparency, 
predictability, legal certainty and 
security, which are among the most 
decisive principles of the state of law, 
are in practice.
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the recent years. However, this development is still not suf-
ficient. YEKDEM period, YEKA competitions, increasing the 
capacity of solar and wind power plants; these are all positive. 
Incentives should continue to increase, but on the other hand, 
for instance, it is noteworthy that the legal and administra-
tive barriers to rooftop SPP applications, which creates a 
serious potential for the dissemination of solar energy, still 
continue. In a country where the use of solar energy and hot 
water is so common, why can’t roofs be used for electricity 
generation? In the last 10-15 years, many large housing 
projects have been implemented in big cities; Why isn’t there 
a minimum implementation requirement for solar energy 
through regulations to be made in the Property Ownership 
Law and in other relevant legislation in these projects? If solar 
energy production was possible in these projects, wouldn’t 
there be less discussion of high electricity prices, which is 
on the agenda today due to the fossil fuel-based energy 
production impasse? Wouldn’t it be much more common to 
produce electricity from the sun today if municipalities and 
local governments saw renewable energy, especially rooftop 
SPP applications, not as a means of making money, but as 
a public service element and brought appropriate incentive 
mechanisms to the agenda? If the infrastructure of distri-
bution companies were developed and smart systems were 
used in rooftop SPP applications, wouldn’t these practices, 
from the smallest to the largest, be implemented more easily 
and without bureaucracy? Wouldn’t the transformation be 
easier and faster if institutions and large consumers were to 
generate their own electricity from their own solar systems, 
with incentives to be given? 
The answers to these questions reveal what to do and what to 
expect. If Turkey, which has made a serious breakthrough with 
its investments in the field of defense, had handled the renew-
able energy production process and electronic communication 
infrastructure from the same perspective, we could have been 
at a different point today. Disorganized structurings, complex 
legislation and proceedings that violate the principles of legal 
security in public service activities are blocking our path. The 
issues of the renewable energy sector, especially solar, are also 
valid for the electronic communication sector, for example. For 
example, while Turkey is physically connected to each other 
by highways built, we cannot use the same infrastructure for 
the development of electronic communication infrastructure. 
Why? Because public administrations and private investors 
see this infrastructure as a source of income and demand 
exorbitant fees from Telecom operators. Yet, improving the 
telecom infrastructure also ensures the infrastructure of the 
smart electricity distribution system. 

“Salt Paris İklim Anlaşması değil, 
ihracatımızın önemli bir kısmını 
gerçekleştirdiğimiz AB’de yakın 
zamanda başlayacak sınırda karbon 
vergisinden olumsuz etkilenmemek 
için de devletin hızla harekete 
geçmesi gerekiyor.

The state needs to take immediate 
action in order not to be adversely 
affected not only by the Paris Climate 
Agreement but also by the CBAM, which 
will soon come into effect in the EU, 
where we realize a significant part of 
our exports.
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9. What are your sensitivities about the use of renewable 
energy and combating climate change in your daily life?

It is not the right approach to expect only the government to do 
something about all environmental problems, especially climate 
change. From individuals to NGOs, from companies to local gov-
ernments, it is important to strive to find solutions through small 
details in daily life, as well as realizing major transformations by 
working together and in harmony with the whole society. In this 
sense, there are many simple and direct solutions that we can apply 
both in business life and in personal life.For instance, we collect 
all our recyclable wastes in our office for a while and give them to 
the company determined by the municipality at regular intervals. 
Not only paper, but all recyclable waste, including plastic. Although 
it was a little difficult, we learned that a company works for the 
electronic waste generated by every technological device, and we 
started to send all our unused electronic wastes for recycling at 
regular intervals. The widespread use of UYAP (National Judiciary 
Informatics System) and electronic notification systems by lawyers 
provides a serious advantage. Although we continue to use physical 
files, we try to work as carefully as possible. Is that enough? No. 
In order to do more, a suitable social climate and eco-system must 
be created.For example, lawyers’ ability to do more requires bar 
associations, which are professional organizations, to take part in 
the process more effectively, Unfortunately, this leg of the business 
is very weak; professional organizations are at a level that can 
be called “greenwashing” at the very most. There is so much that 
can be done about zero waste here, but unfortunately there is no 
awareness and will for this.

Finally, anything you want to add?
Your questions are solution-oriented and extremely important. The 
first step may be for all institutions to ask themselves these ques-
tions and determine how ready they are for the upcoming transfor-
mation.Another point I care about is that the actors of the process 
come together, listen to each other and try to find holistic solutions 
with participation and transparency. Lawyers and NGOs should 
cooperate more closely with the representatives of the renewable 
energy sector. It is very difficult to find a solution at a point where 
no one is aware of each other and everyone looks at the situation 
only from their own point of view. Also, looking at the energy and 
environment issue with limited information and a narrow perspective 
produces apathy and insolubility. In this sense, the approaches of the 
representatives of the renewable energy sector in a way to involve 
the local residents in their projects can break down the prejudices.
For example, it is necessary to make the energy cooperatives model 
more viable. Otherwise, people may even oppose renewable energy 
projects such as wind, geothermal and solar energy, and things 
should never come to this. Have sunny days...

çözümler var. Örneğin, bir süredir ofisimizde geri 
dönüştürülebilir tüm atıklarımızı biriktirip belirli 
aralıklarla belediyenin belirlediği şirkete veriyo-
ruz. Salt kağıt değil, plastik dahil tüm dönüştü-
rülebilir atıklar. Her teknolojik cihaz ile ortaya 
çıkan elektronik atıklar için de, biraz güç de olsa 
bir şirketin çalıştığını öğrendik ve kullanılmayan 
bütün elektronik atıklarımızı, belirli aralıklarla 
geri dönüşüme göndermeye başladık. Avukatlar 
tarafından UYAP ve elektronik tebligat sistemleri-
nin yaygın bir şekilde kullanımı ciddi bir avantaj 
sağlıyor. Fiziki dosya kullanmaya devam etmekle 
beraber, mümkün olduğunca dikkatli çalışmaya 
gayret ediyoruz. Yeterli mi? Değil. Daha fazlasını 
yapabilmek için uygun bir toplumsal iklim, eko 
sistem oluşturulması gerekiyor. Örneğin avukat-
ların daha fazlasını yapabilmesi, meslek örgütü 
olan baroların daha etkin bir şekilde süreçte yer 
almasını gerektiriyor. Ne yazık ki işin bu ayağı 
çok zayıf; meslek örgütleri en fazla “yeşil yıkama” 
(green washing) denilebilecek seviyedeler henüz. 
Sıfır atık konusunda o kadar yapılabilecek şey 
var ki buralarda ama ne yazık ki buna yönelik 
bir farkındalık ve irade yok. 

10. Son olarak eklemek istedikleriniz…
Sorularınız çözüm odaklı ve son derece önemli. 
Bütün kurumların bu soruları kendisine sorması 
ve yakında gerçekleşecek dönüşüme ne kadar 
hazır olduğunu belirlemesi birinci adım olabilir. 
Önemsediğim bir diğer nokta da, sürecin aktör-
lerinin birbirine yaklaşması, birbirini dinlemesi 
ve bütüncül çözümleri katılımcılık ve şeffaflıkla 
bulmaya çalışması. Hukukçular ile STK’lar ye-
nilenebilir enerji sektörü temsilcileri ile daha 
yakın işbirliği içinde olmalı. Kimsenin birbirinden 
haberdar olmadığı, herkesin sadece bulunduğu 
yerden olaya baktığı noktada çözüm üretmek çok 
güç. Bir de kısıtlı bilgiler ve dar bir bakış açısıy-
la enerji ve çevre meselesine bakmak körlük ve 
çözümsüzlük üretiyor. Bu anlamda yenilenebilir 
enerji sektörü temsilcilerinin projelerinde yöre sa-
kinlerini de işin içine katacak şekilde yaklaşmaları, 
önyargıları kırabilir. Örneğin enerji kooperatifleri 
modelini daha uygulanır hale getirmek gerekiyor. 
Aksi taktirde yenilenebilir enerji olan rüzgar, 
jeotermal ve güneş enerjisi projelerine bile karşı 
çıkar hale gelebiliyor insanlar ki bu hiç gelinme-
mesi gereken bir nokta. Güneşli günler olsun…
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THE PARIS AGREEMENT 
HOMEWORK
Turkey has ratified the Paris Agreement, though belatedly, 
and re-engaged in the process of combating the climate 
crisis. Participating in the 26th session of the Conference 
of the Parties (COP26) to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) in Glasgow as a 
signatory country, Turkey has taken its first step. In order 
to start running, it has to do the homework it brought home 
from Scotland as soon as possible. 
It is worth repeating: The Paris Agreement does not assign 
or enforce specific targets for countries. Its goal is to limit 
global warming to well below 2, preferably to 1.5 degrees 
Celsius, compared to pre-industrial levels. Countries that 
sign the agreement set their own targets for mitigating the 
greenhouse gas emissions. The sum of emissions targets 
committed by each country through their “Nationally Deter-
mined Contributions (NDCs)” is required to keep the planet 
below 1.5 degrees of warming. 

PARIS ANLAŞMASI’NIN  
EV ÖDEVLERI
Türkiye Paris Anlaşması’nı gecikmeli de olsa onayladı ve 
iklim kriziyle mücadele sürecine bir anlamda yeniden da-
hil oldu. Glasgow’daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Toplantısı’na (COP26), 
anlaşmaya taraf  bir ülke sıfatıyla katılan Türkiye ilk adımı 
attı. Koşmaya başlaması için ise İskoçya’dan eve dönerken 
getirdiği ev ödevlerini bir an önce yapması gerekiyor. 
Tekrarlamakta fayda var; Paris Anlaşması ülkelere özel hedef-
ler atamıyor ya da zorlamıyor. Ortalama yüzey sıcaklığındaki 
artışı 1,5 derecenin; bu başarılamazsa 2 derecenin altında 
tutmak ortak hedef. Anlaşma’ya imza atan ülkeler seragazı 
emisyonlarıyla ilgili hedeflerini tamamen kendileri belirliyor. 
Her ülkenin “ulusal katkı beyanlarıyla (NDC) taahhüt ettiği 
emisyon hedeflerinin toplamının gezegeni 1,5 derecelik bir 
ısınmanın altında tutması isteniyor. 
Taahhütler yeterli değilse müzakere başlıyor. Anlaşma bu 
konuda önemli bir mekanizma da içeriyor. Ülkelerin katkı 

Yazı: Özgür Gürbüz
Danışman, Ekosfer Derneği Kurucusu

Consultant, Co-founder of Ekosfer Derneği

KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR

106
Ocak • Şubat • Mart / January • February • March 2022



If the commitments are not enough, the negotiations begin. 
The agreement also includes an important mechanism in 
this respect. Countries are required to update (improve) their 
nationally determined contributions every five years. Thus, 
it is sought to prevent any deviations from the 1.5-degree 
target. Turkey’s first homework will be to update its NDC. 

It will take 1 year to prepare the updated NDC.
It has been five years since Turkey, which signed the agree-
ment in 2016 and became a party in 2021, has issued and 
submitted its NDC. Under normal circumstances, we should 
have already updated the NDC, but we bought some time 
because we were late to be a party to the agreement and the 
climate summit was postponed due to the epidemic. Turkey’s 
Chief Negotiator Mehmet Emin Birpınar also said that it will 
take one year to prepare the new NDC. 
Turkey had set quite a weak target in 2016. It envisaged 
that its emissions would increase rapidly and stated that it 
could only reduce this increase rate, and issued an NDC that 
involves “reduction from the increase”. Mathematically, this 
means keeping greenhouse gas emissions, which exceeded 
450 million tons in 2015, below 929 million tons in 2030. 
Although it is known that developing countries are treated 
more tolerantly, Turkey pledged not to make a meaningful 
contribution by making a commitment to increase its green-
house gas emissions more than twice. Considering that the 
emissions in 2019 remained at 506 million tons1, we can 
say that the rate of increase was not as planned at all and 
that Turkey could do better than the target it aimed for even 
“without taking any special climate measures”. Renewable 
energy sources, whose costs have decreased relatively, have 
become more attractive compared to coal and natural gas, and 
this played a significant role in deceleration of the increase 
in emissions.

2053 net zero target will push
Now it’s time to update our NDC by making a more realistic 
calculation. While preparing the new NDC, we have to take 
into account not only 2030 but also 2053. This is inevitable 
if we really want to achieve our “net zero emissions” target 
for the year 2053. Net zero emission means offsetting the 
amount of emission you release into the atmosphere with 
your carbon sinks, especially the forests. The greenhouse gas 
emissions you release and the ones you capture should offset 
each other. The soil, peat, ocean and most importantly forests 
are our carbon sinks. So, how much emission can our carbon 
sinks hold? According to our latest greenhouse gas inventory, 
it is 84 million tons. If we deduct 84 from the total amount 

1 Turkish Greenhouse Gas Inventory1990 - 2019

beyanlarını her beş yılda bir güncellemesi (iyileştirmesi) 
isteniyor. Böylece 1,5 derece hedefinden sapmaların ön-
lenmesi amaçlanıyor. Türkiye’nin ilk ev ödevi de bu beyanı 
güncellemek olacak. 

Yeni beyanın hazırlanması 1 yıl sürecek
2016 yılında anlaşmaya imza atan ve 2021’de taraf  olan 
Türkiye’nin imza atarken verdiği beyanın üzerinden beş yıl 
geçti. Normal şartlarda bu beyanı güncellemiş olmamız ge-
rekiyordu ama anlaşmaya geç taraf  olmamız ve salgın nede-
niyle ertelenen iklim zirvesi nedeniyle biraz zaman kazandık. 
Türkiye’nin İklim Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar 
da yeni beyanı hazırlamanın bir yıl süreceğini söyledi. 
2016 yılında Türkiye oldukça zayıf  bir hedef  vermişti. Emis-
yonlarının hızla artacağını öngörmüş ve ancak bu artış hızını 
azaltabileceklerini söyleyerek, “artıştan azaltım” içeren bir 
beyanda bulunmuştu. Bunun matematiksel karşılığı, 2015’de  
450 milyon tonu geçen seragazı emisyonlarını 2030’da 929 
milyon tonun altında tutmak. Gelişen ülkelere daha toleranslı 
yaklaşıldığı bilinse de, Türkiye seragazı emisyonlarını iki kattan 
fazla artırma taahhüdü vererek aslında kayda değer bir katkı 
yapmamayı öneriyordu. 2019 yılı emisyonlarının 506 milyon 
tonda1 kaldığını düşünürsek, artış hızının hiç de planlandığı gibi 
olmadığını ve Türkiye’nin verdiği hedeften daha iyisini “özel 
bir iklim önlemi almadan” bile yapabildiğini söyleyebiliriz. 
Maliyetleri düşen yenilenebilir enerji kaynaklarının kömür ile 
doğalgaza kıyasla daha cazip hale gelmesi emisyon artışının 
yavaşlamasında önemli bir rol oynadı.

2053 net sıfır hedefi zorlayacak
Şimdi bu hesabın daha gerçekçi olanını yaparak beyanı-
mızı güncelleme zamanı. Yeni beyanı hazırlarken sadece 
2030’u değil 2053’ü de dikkate almak zorundayız. 2053 için 
verdiğimiz “net sıfır emisyon” hedefine gerçekten ulaşmak 
istiyorsak bu kaçınılmaz. Net sıfır emisyon, atmosfere bırak-
tığınız emisyon miktarını başta ormanlar olmak üzere yutak 
alanlarınızla tutmak demek. Yaptığınız seragazı salımıyla 
tuttuğunuz birbirini sıfırlamalı. Toprak, turba, okyanus ve en 
önemlisi ormanlar yutak alanlarımız. Peki, yutak alanlarımız 
ne kadar emisyon tutabiliyor? Son seragazı envanterimize 
göre 84 milyon ton. Toplam seragazı emisyon miktarından, 
yani 506 milyon tondan 84’ü düşersek, net sıfır olmak için 
önümüzdeki 30 yıl içinde 422 milyon ton daha azaltım 
yapmalıyız. Seragazı emisyon miktarı artarsa azaltmamız 
gereken miktarda haliyle artacak. O yüzden ne kadar çabuk 
azaltmaya başlarsak işimiz o kadar kolay olacak. Yeni vere-
ceğimiz beyan bu yüzden samimi ve gerçekçi olmalı çünkü 
2053 için iddialı bir hedef  telaffuz edildi.

1 Turkısh Greenhouse Gas Inventory1990 - 2019
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of greenhouse gas emissions, that is, 506 
million tons, we must reduce another 

422 million tons in the next 30 years 
to become net zero. If the amount 

of greenhouse gas emissions 
increases, the amount we 

need to reduce will nat-
urally increase. So, the 
sooner we start reducing 
it, the easier our task will 
be. Our new NDC should 
therefore be sincere and 
realistic because an ambi-

tious target for 2053 has 
been declared.

Coal exit is imperative
The first way to start reducing our 

greenhouse gas emissions is through 
the energy sector, which is responsible for 

72 percent of the country’s climate-altering gases. 
Closing the active coal power plants in the country is indis-
pensable for reaching the net zero target. Because when you 
produce 1 kilowatt-hour of electricity from coal, 960-1050 
grams of greenhouse gas emissions are released into the 
atmosphere, while this amount remains between 9-32 grams 
when you generate the same amount of electricity from wind 
and sun2. Therefore, Turkey will need to prepare a phase 
out coal calendar as soon as possible. Considering that the 
share of coal in electricity production in Turkey is more than 
30 percent3, this will not be easy. 

Energy consumption should be reduced
We can abandon fossil fuels (oil, coal and natural gas) in 
electricity generation because the systems we will replace 
them with, such as solar and wind, can be implemented both 
economically and rapidly. However, it is not easy to take away 
natural gas from all buildings which play an important role 
in energy consumption. Here, especially the coming to the 
forefront of energy efficiency, the start of a change that will 
completely renew the construction sector, from insulation to 
passive buildings, is an indispensable requirement. Using 
energy efficiently and reducing energy consumption is not 
only essential for buildings, it is a task that must be done in 
all sectors if we want to reduce greenhouse gas emissions. 
Let me remind you that in Germany, one of the pioneers of 

2 Valuing the Greenhouse Gas Emissions from Nuclear 
Power: A Critical Survey, https://papers.ssrn.com/sol3/pa-
pers.cfm?abstract_id=3445371
3 https://turkiyedekomur.org/ 

Kömürden çıkış şart
Seragazı emisyonlarımızı azaltmaya baş-
lamanın ilk yolu ülkenin iklimi değiş-
tiren gazlarının yüzde 72’sinden 
sorumlu enerji sektöründen ge-
çiyor. Ülkede çalışır durumda-
ki kömür santrallarının ka-
patılması net sıfır hedefine 
ulaşmanın olmazsa olmazı. 
Çünkü 1 kilovatsaat elektri-
ği kömürden ürettiğinizde 
atmosfere 960-1050 gram 
seragazı emisyonu bırakır-
ken, aynı elektriği rüzgar ve 
güneşten ürettiğinizde bu mik-
tar 9-32 gram arasında kalıyor2. 
Bu yüzden de Türkiye’nin bir an 
önce kömürden çıkış takvimini hazır-
laması gerekecek. Türkiye’de kömürün 
elektrik üretimindeki payının yüzde 30’dan fazla 
olduğu3 düşünülürse bu hiç kolay olmayacak. 

Enerji tüketimi azaltılmalı
Elektrik üretiminde fosil yakıtlardan (petrol, kömür ve do-
ğalgaz) vazgeçebiliriz çünkü yerine koyacağımız güneş ve 
rüzgar gibi sistemler hem ekonomik hem de hızlıca hayata 
geçirilebilir. Ancak, enerji tüketiminde önemli bir role sahip 
binaların hepsinden doğalgazı söküp atmak kolay değil. 
Burada özellikle enerji verimliliğinin ön plana çıkması, yalı-
tımdan pasif  binalara kadar inşaat sektörünü baştan aşağıya 
yenileyecek bir değişimin başlaması olmazsa olmaz bir koşul 
olarak karşımıza çıkıyor. Enerjiyi verimli kullanmak ve enerji 
tüketimini azaltmak sadece binalar için bir elzem değil, 
seragazı emisyonlarını azaltmak istiyorsak tüm sektörlerde 
yapılması gereken bir iş. Enerji dönüşümünün öncülerinden 
Almanya’da, 1990’da 100 birim olan birincil enerji tüketi-
minin 2020’de 78 birime düştüğünü hatırlatalım. Merak 
edenler için de ekonomik büyümenin aynı şekilde gerile-
mediğini, 100 birimden 145’e çıktığını ekleyelim4. Enerjini 
yoğunluğunu düşürerek üretime devam etmek mümkün ve 
iklim krizini durdurmak için yapacağımız en önemli işlerin 
başında geliyor. 

Yeşil hidrojen için çalışmalıyız

2  Valuing the Greenhouse Gas Emissions from Nuclear 
Power: A Critical Survey, https://papers.ssrn.com/sol3/pa-
pers.cfm?abstract_id=3445371
3 https://turkiyedekomur.org/ 
4 Germany’s energy consumption and power mix in charts. 
shorturl.at/juzF9  
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energy transformation, primary energy consumption, which 
was 100 units in 1990, decreased to 78 units in 2020. For 
those wondering, let’s add that the economic growth rate did 
not decrease in the same way, but increased from 100 units 
to 1454. It is possible to continue production by reducing the 
intensity of energy, and it is one of the most important things 
we will do to stop the climate crisis. 

We need to work for green hydrogen
The transition from fossil fuels to renewable energy should 
not be limited to the electricity sector. Change is necessary 
in every sector wherever we use energy, from transporta-
tion to industry. We have entered an era in which technical 
problems are not without solution. We know that there are 
serious studies on energy storage systems supported by 
green hydrogen, electric vehicles, ships and trains that will 
run on hydrogen. At this point, the crucial decision for Turkey 
will be planning. We anticipate that replacing coal power 
plants with solar power will be a brief period change with 
financial benefits. The transition to electric vehicles can also 
be facilitated by prioritizing public transport. Bicycle tracks, 
and individual vehicles with small electric motors that support 
public transportation are already becoming a part of our lives. 
Starting to use green hydrogen when this source will be more 
economical can facilitate the transformation in terms of both 
technology and economy. This does not mean that we should 
forget about hydrogen. On the contrary, we need to make 
preparations as part of a plan and implement it as soon as 
possible. We need implementation targets with a certain 
history and capacity. We must make this a prerequisite not 
only for hydrogen but also for other forms of energy. Potential 
does not come into being without political goals.
Turkey’s Nationally Determined Contributions, which will 
map out a route for greenhouse gas emissions and will be 
prepared within the scope of the Paris Agreement, is of great 
importance. With the right planning, we can realize the fastest 
and most economical way to reach the net zero target. Studies 
for the net zero target also confirm that this target is not far 
from possible. Another step we should not disregard is that 
change is not just about the old. Every structure we build, 
every means of transportation we choose, and all infrastruc-
ture investments must be appropriate for 2050 and beyond, 
so that they never need to change again. Instead of trying to 
catch up with the old world, we should try to build the future. 

4 Germany’s energy consumption and power mix in charts. 
shorturl.at/juzF9  

Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişin elektrik sek-
törüyle sınırlı kalmaması gerekiyor. Ulaşımdan sanayiye 
kadar enerji kullandığımız her alanda değişim şart. Teknik 
sorunların çözümsüz olmadığı bir döneme girdik. Yeşil hid-
rojenle desteklenmiş enerji depolama sistemleri, elektrikli 
araçlar, hidrojenle çalışacak gemiler ve trenler üzerinde 
ciddi çalışmalar olduğunu biliyoruz. Burada Türkiye için 
kritik karar planlama olacak. Kömür santrallarını güneş 
enerjisiyle değiştirmenin ekonomik avantajlar da sağlayan 
hızlı bir değişim süreci olacağını tahmin ediyoruz. Elektrikli 
araçlara geçiş de toplu taşıma önceliklendirerek hızlandırıla-
bilir. Bisiklet yolları, toplu ulaşımı destekleyen küçük elektrik 
motorlu, ortak kullanıma açık bireysel araçlar da hayatımızın 
bir parçası olmaya başladılar bile. Yeşil hidrojeni kullanmaya 
bu kaynağın daha ekonomik olacağı zamanlarda başlamak 
ise dönüşümü hem teknoloji hem de ekonomi anlamında 
kolaylaştırabilir. Bu hidrojeni unutalım demek değil. Aksine, 
bir plan dahilinde hazırlanmamız ve en kısa zamanda haya-
ta geçirmemiz gerekiyor. Tarihi, kapasitesi belli uygulama 
hedeflerine ihtiyacımız var. Bunu sadece hidrojen için değil 
diğer enerji türleri için de zorunluluk haline getirmeliyiz. 
Potansiyel politik hedefler olmadan hayata geçmiyor.
Türkiye’nin, seragazı emisyonlarının yol haritasını çizecek 
ve Paris Anlaşması kapsamında hazırlanacak Ulusal Katkı 
Beyanı çok önemli. Net sıfır hedefine gidecek en hızlı ve 
ekonomik yolu, doğru bir planlamayla hayat geçirebiliriz. 
Net sıfır hedefi için yapılan çalışmalar da bu hedefin imkansız 
olmadığını doğruluyor. Gözden kaçırmamamız gereken bir 
adım da değişimin sadece eskiyle ilgili olmadığı. Yaptığımız 
her bina, seçtiğimiz her ulaşım aracı, altyapı yatırımları bir 
daha değiştirmeye gerek duymayacak şekilde şimdiden 2050 
ve ötesine uygun olmalı. Eski dünyayı yakalamaya çalışmak 
yerine geleceği kurmaya çalışmalıyız. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
GLASGOW’DAN 
“AŞAMALI OLARAK 
AZALTMA” KARARI ÇIKTI
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26), 
1 -13 Kasım tarihleri arasında, Birleşik 
Krallık başkanlığında, İskoçya’nın Glasgow 
kentinde gerçekleşti. Sonuç bildirgesinde, 
ülkelerin iklim kriziyle mücadeleye yönelik 
hedeflerinin, küresel sıcaklık artışını 1,5 
dereceyle sınırlandırmayı amaçlayan Paris 
Anlaşması hedeflerine uzaklığına dikkat 
çekildi. Ulusal katkıların acilen gözden 
geçirilmesi çağrısı yapıldı…

SUSTAINABILITY

COMMITMENT TO “PHASE 
OUT” FROM GLASGOW
The Conference of the Parties (COP26) to 
the United Nations Framework Convention 
on Climate Change (UNFCCC) was held in 
Glasgow, Scotland, under the presidency of 
the United Kingdom, between 1 -13 November. 
In the final declaration, attention was drawn 
to the remoteness of the countries’ targets 
for combating the climate crisis from Paris 
Agreement targets aiming to limit the global 
temperature increase to 1.5 degrees. There 
was a call for an urgent review of nationally 
determined contributions…

Yazı: Esin Gedik
Gazeteci / Journalist*
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Speaking at the summit’s “Racing to a better world” event, 
UN Secretary General Antonio Guterres said that he will 
appoint an expert group to measure and analyze the net 
zero commitments made by governments, business and local 
governments. In the statement made by the COP26 coalition, 
which includes many non-governmental organizations, the 
loss of confidence was pointed out and a call was made for 
developed countries to pay their climate debt and to meet the 
losses and damages in developing and vulnerable countries 
as a result of the climate crisis. 
The agreement signed at the conference includes important 
decisions such as the commitment to phase out coal, the 
regular review of emission reduction plans, and more financial 
support to developing countries. On the other hand, amend-

Zirvenin “Daha iyi bir dünya için yarış” etkinliğinde konu-
şan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, hükümetler, iş 
dünyası, yerel yönetimlerin verdikleri net sıfır taahhütlerini 
denetleyecek bir çalışma grubu görevlendireceğini söyledi. 
Çok sayıda sivil toplum örgütünü içeren COP26 koalisyonu 
tarafından yapılan açıklamada da güven kaybına dikkat çe-
kilerek gelişmiş ülkelerin iklim borcunu ödemeleri ve iklim 
krizi sonucu gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan kayıp 
ve zararları karşılamaları çağrısı yapıldı. 
Konferansta imzalanan anlaşmada kömürün aşamalı olarak 
azaltılması taahhüdü, emisyon azaltma planlarının düzenli 
olarak gözden geçirilmesi ve gelişmekte olan ülkelere daha 
fazla finansal destek gibi önemli kararlar var. Ancak kömür 
taahhütleriyle ilgili taslak metinlerde yer alan ifadelerin 

GÜVEN KAYBI OLUŞTU 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın ve Climate 
Action Tracker’ın analizleri, Glasgow’da verilen 
taahhütler de dahil olmak üzere tüm planlar 
dikkate alındığında 2,4 derecelik bir ısınma 
yolunda olduğumuza işaret ediyor. Ayrıca iklim 
finansmanına ilişkin olarak 2009 yılında gelişmiş 
ülkeler tarafından verilmiş olan yıllık 100 milyar 
dolar tutarında kaynak ayrılması yönündeki söz de 
halen tutulamadı. Bunlara ek olarak iklim krizinin 
etkilerine karşı hassas konumda olan ülkelerde 
yaşanan kayıp ve zararların giderilmesine yönelik 
fon konusunda da uzlaşılamadı.  Bu gelişmeler 
COP26’ya yönelik, verilen sözlerin inandırıcılığına 
dair güven kaybına neden oldu. 

THERE HAS BEEN A LOSS OF 
CONFIDENCE 

Analyzes of the United Nations Environment 
Program and Climate Action Tracker indicate that 
when all plans are taken into account, we are on 
track for 2.4°C warming, including the commitments 
made in Glasgow. In addition, the pledge made by 
developed countries in 2009 to allocate resources of 
100 billion dollars per year regarding climate finance 
has still not been fulfilled. Likewise, there was no 
agreement on the funding for the compensation 
of the losses and damages of countries that are 
vulnerable to the effects of the climate crisis.  These 
developments have led to a loss of confidence in the 
credibility of the promises made for COP26.   
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ment in the draft on coal commitments aroused controversy.
“Phasing down the use of unabated coal” is also planned along 
with the Glasgow Climate Agreement. In this respect, it is the 
first agreement in history that aims to reduce the use of coal. 
But the commitment to “phase out” coal in the earlier draft of 
the agreement met with last-minute interventions from India. 
Bhupender Yadav, India’s Minister of Environment, Forest and 
Climate Change, said: “How can developing countries dealing 
with poverty be expected to make promises to phase out coal 

değiştirilmesi de tartışmalara neden oldu.
Glasgow İklim Anlaşması ile birlikte “aşamalı olarak kömür 
kullanımının azaltılması” da planlanıyor. Bu yönüyle anlaş-
ma, kömür kullanımını azaltmayı hedefleyen tarihteki ilk 
anlaşma. Ancak anlaşmanın daha önceki taslak metinlerinde 
kömürün “aşamalı olarak sonlandırılması” taahhüdü, son 
dakika Hindistan’ın itirazlarıyla karşılaştı. Hindistan İklim 
Bakanı Bhupender Yadav, “Kalkınma ve yoksullukla uğraşan 
gelişmekte olan ülkelerden, kömür ve fosil yakıt sübvansi-
yonlarını aşamalı olarak sonlandırma vaatleri vermesi nasıl 
beklenebilir?” dedi.
Bazı ülkeler hayal kırıklıklarını ifade ederken söz konusu 
ifade “aşamalı olarak azaltmak” şeklinde değiştirildi. Zir-
veye başkanlık eden Alok Sharma olayların böyle gelişmesi 
nedeniyle “çok üzgün” olduğunu belirtti ancak daha sonra 
verdiği demeçte son dakika değişikliğini bir “başarısızlık” 
olarak tanımlayamayacağını söyledi. Bunun tarihi bir başarı 
olduğunu dile getiren Sharma şöyle devam etti: 1,5C hedefini 
ulaşılabilir tuttuk. Altı yıldır dünyayı koruyan Paris Anlaş-
ması’nı kapattık. Bunu da İngiltere başkanlığında yaptık. 
İklim değişikliğine karşı korumasız ülkeler için daha fazla 

Sonuç bildirgesinde öne çıkanlar 
 � İklim kriziyle mücadele ve uyumda, ormanlar 

ve okyanuslar dahil olmak üzere karasal ve 
denizel ekosistemlerin korunmasının önemi 
vurgulandı. Atmosfere salınan CO2’nin yaklaşık 
yüzde 50’sini tutan ormanlar ve okyanuslar, 
bunun yanı sıra doğal afet risklerinin kontrolü, 
iklimin düzenlenmesi, toprak oluşumu ve besin 
döngüsünün sağlanması gibi kritik ekosistem 
hizmetleri de sunuyor. 

 � Fosil yakıt teşviklerinin kaldırılması ve kömür 
kullanımının azaltılarak temiz enerjiye adil 
geçişin hızlandırılması çağırısında bulunuldu. 
Böylece iklim krizinin esas nedeni olan fosil 
yakıt kullanımının azaltılması ilk kez bir iklim 
zirvesinin sonuç bildirgesine girmiş oldu. 

 � İnsan faaliyetleri sonucu yeryüzündeki sıcaklık 
artışının 1,1 °C’yi bularak alarm verici boyuta 
ulaştığı; 1,5 °C eşiğinin aşılmaması için küresel 
ölçekte CO2 salımının 2030 yılına kadar yüzde 
45 oranında azaltılması ve 2050’de net sıfır 
hedefine ulaşılması gerektiği hatırlatıldı. Ulusal 
katkılarını henüz güncellememiş olan ülkeler bir 
an önce harekete geçmeye davet edildi. Türkiye, 

güncellenmiş ulusal katkı beyanını 2022 yılında 
açıklayacağını duyurdu. 

 � Metan başta olmak üzere CO2 dışındaki sera gazı 
emisyonlarının azaltılmasına yönelik çabaların 
artırılması talep edildi. Zirvenin ilk haftasında 
ABD ve AB ülkeleri de dahil olmak üzere 100’den 
fazla ülke metan gazı emisyonlarını 2030’a kadar 
yüzde 30 oranında azaltma taahhüdü vermişti. 
2025 öncesinde ve sonrasında iklim finansmanı 
için 100 milyar dolar hedefinin yerine getirilmesi 
için gelişmiş ülkelerin acilen harekete geçmesi 
çağırısında bulunuldu. 

 � Paris Anlaşması’nda ortaya konulan Küresel 
Uyum Hedefi’ne yönelik Glasgow – Şarm El 
Şeyh Çalışma Programı başlatıldı. Bu kapsamda 
ülkeler, gelecek yılki iklim zirvesine kadar 
iklim değişikliğine uyumun hızlandırılması ve 
bu yöndeki desteklerin artırılması konularında 
çalışacak. 

 � Ülkeler tarafından ortaya konan emisyon 
azaltımı hedefleri ve bu yolda kaydettikleri 
ilerlemenin şeffaf biçimde takip edilebilmesi 
ve bu hedeflerin yerine getirilmesine yönelik 
uluslararası iş birliği mekanizmasının kuralları 
üzerinde uzlaşıya varıldı. 
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and fossil fuel subsidies?”
While some countries expressed their disappointments, the 
phrase was changed to “phase down”. Alok Sharma, who 
chaired the summit, said he was “deeply sorry” for how the 
negotiations had ended, but later said he could not describe 
the last-minute change as a “failure”. Indicating that this is 
a historic success, Sharma continued: We kept 1.5 degrees 
target within reach. We have closed the Paris Agreement 
Rulebook, which has protected the world for the last six years. 
And we have done this under the chairmanship of the UK. 
We have financed more money for countries vulnerable to 
climate change. We can say that we are on a path where 
coal use will become history.

China and the US agreed for the first time in many 
years
The USA and China, the world’s two biggest carbon emitting 
countries, announced that they have made an agreement to 
accelerate cooperation in the fight against climate change as 
part of the Glasgow Climate Summit. In the joint statement 
of the two countries shared by the US State Department, it 
was stated that the US and China welcome the efforts on 
climate change, but acknowledge that there is a significant 

para sağladık. Kömürün tarih olacağı bir yolda olduğumuzu 
söyleyebiliriz.

Çin ve ABD, uzun yıllar sonra ilk kez anlaştı
Dünyanın en büyük iki karbon emisyonu üreten ülkesi ABD 
ve Çin, Glasgow İklim Zirvesi kapsamında iklim değişik-
liğiyle mücadelede iş birliğini hızlandırmak için anlaşma 
yaptıklarını açıkladı. ABD Dışişleri tarafından paylaşılan iki 
ülke ortak açıklamasında, ABD ve Çin’in iklim değişikliği 
konusundaki çabaları memnuniyetle karşıladığı ancak Paris 
Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için yapılması gerekenler 

Highlights of the final declaration 

  The importance of protecting terrestrial and marine 
ecosystems, including forests and oceans, was 
emphasized in combating the climate crisis and 
adapting to it. Forests and oceans, which capture 
about 50 percent of the CO2 released into the 
atmosphere, also provide critical ecosystem benefits 
such as controlling natural disaster risks, regulating 
climate, soil formation and nutrient cycling. 
  A call for the removal of fossil fuel subsidies and the 
reduction of coal use to accelerate the just transition 
to clean energy has been issued. Thus, phasing 
down of fossil fuels, which is the main cause of the 
climate crisis, was included in the final declaration 
of a climate summit for the first time. 
  It was reminded that the increase in temperature on 
earth due to human activities reached an alarming 
level of 1.1 °C, and that in order not to exceed the 
1.5 °C threshold, CO2 emissions on a global scale 
should be reduced by 45% by 2030 and the net zero 
target should be reached by 2050. Countries that 
have not yet updated their Nationally Determined 
Contributions (NDCs) were asked to act without 

delay. Turkey has proclaimed that it will announce its 
updated NDC in 2022. 
  It was requested to increase efforts to reduce 
greenhouse gas emissions other than CO2, 
especially methane. In the first week of the summit, 
more than 100 countries, including the USA and 
EU countries, pledged to reduce their methane 
emissions by 30 percent by 2030. A call for urgent 
action by developed countries to meet the $100 
billion target for climate finance before and after 
2025 has been issued. 
  Glasgow - Sharm El Sheikh Work Program was 
launched for the Global Goal On Adaptation declared 
in the Paris Agreement. In this context, countries will 
work on accelerating adaptation to climate change 
and increasing support in this direction until next 
year’s climate summit. 
  A consensus was reached on the rules of the 
international cooperation mechanism for the 
transparent monitoring of the emission reduction 
targets set by the countries and the progress they 
have made in this direction, and the fulfillment of 
these targets. 
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gap between current efforts and what needs to be done to 
achieve the goals of the Paris Agreement. In the statement, 
the titles that the two sides plan to cooperate are listed as 
follows:
Establishing regulatory frameworks and environmental stan-
dards for reducing greenhouse gas emissions in the 2020s; 
maximizing the societal benefits of the clean energy transition; 
reducing carbon emissions of end-use sectors and developing 
policies to encourage electricity use, establishing key areas 
of circular economy such as green design and renewable 
resource use, and deploy and implement technologies such 
as direct air capture.
As part of the agreement, the United States has set a goal of 
achieving 100 percent carbon-free electricity by 2035. China, 
on the other hand, will reduce its coal consumption under the 
five-year plan and will do its best to accelerate this work. It 
was stated in the joint statement that in the agreement, both 
countries committed to provide $100 billion in aid each year 
until 2025 to meet the climate needs of developing countries.

ile mevcut çabalar arasında önemli bir boşluk olduğunu kabul 
ettiği ifade edildi. Açıklamada, iki tarafın iş birliği yapmayı 
planladığı konular, şöyle sıralandı:
2020’lerde sera gazı emisyonlarının azaltılmasıyla ilgili dü-
zenleyici çerçeveler ve çevresel standartlar oluşturmak; temiz 
enerji geçişinin toplumsal faydalarını maksimize etmek; 
son kullanım sektörlerinin karbon emisyonunu azaltmak ve 
elektrik kullanımını teşvik edecek politikalar üretmek, yeşil 
tasarım ve yenilenebilir kaynak kullanımı gibi döngüsel eko-
nomiyle ilgili kilit alanlar kurmak, doğrudan hava yakalama 
gibi teknolojileri konuşlandırmak ve uygulamak.
Anlaşma kapsamında; ABD, 2035 yılına kadar karbon kirliliği 
içermeyen yüzde 100 elektriğe ulaşma hedefi belirledi. Çin, 
ise beş yıllık plan kapsamında kömür tüketimini azaltacak ve 
bu çalışmayı hızlandırmak için elinden gelen çabayı göstere-
cek. Ortak açıklamada, anlaşmada her iki ülkenin gelişmekte 
olan ülkelerin iklim konusunda ihtiyaçlarını karşılamak için 
2025 yılına kadar her yıl ortaklaşa 100 milyar dolar yardım 
yapmayı taahhüt ettiği bilgisi paylaşıldı.

“TAAHHÜTLER VAR ANCAK YETERLİ DEĞİL”
WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Yönetim 
Kurulu Başkanı Uğur Bayar, elde edilen sonuçların 
iklim krizini durdurmak için bilimin öngördüğü 
çerçeveden uzak olmasına karşın zirvenin önemli 
kazanımlar da getirdiğine dikkat çekti. “İlk kez bir iklim 
zirvesinin sonuç bildirgesine fosil yakıt kullanımının 
azaltılması girdi” diyen Bayar, şöyle devam etti: 
Küresel Kömürden Temiz Enerjiye Geçiş Bildirgesi 
kapsamında 46 ülke önümüzdeki 20 yıllık dönemde 
kömürden elektrik üretimine son vereceğini duyurdu. 
Küresel çapta 130 trilyon dolar varlığı yöneten 450’den 
fazla finans kuruluşu, 2050 yılı itibarıyla net sıfır 
emisyon hedeflerine ulaşılabilmesi doğrultusunda 
finansman sağlama taahhüdü verdi. Pek çok alanda 
yeni taahhütlerde bulunulsa da bu taahhütlerin henüz 
dünyayı, küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlı 
tutma hedefiyle uyumlu bir yola sokmadı. 
Ayrıca “Zirve iklim krizi ile mücadelede 
tek aktörün hükümetler olmadığını 
da gösterdi. COP26, şirketler, finans 
kuruluşları, yerel yönetimler gibi 
aktörlerin ortaya koyduğu hedefler, 
koalisyonlar ve iş birlikleriyle, iklim 
değişikliği ile mücadelede hükümet dışı 
aktörlerin öneminin görüldüğü bir zirve 
oldu” dedi. 

“THERE ARE COMMITMENTS, BUT THEY 
ARE NOT ENOUGH”
Uğur Bayar, Chairman of the Board of Directors of WWF-
Turkey (World Wildlife Fund), pointed out that although 
the results are far from what was predicted by science to 
stop the climate crisis, the summit also brought significant 
gains. “Reducing fossil fuel use was included in the final 
declaration of a climate summit for the first time,” said 
Bayar, and continued as follows: As part of the Global Coal-
to-Clean Energy Declaration, 46 countries announced that 
they will end coal-fired electricity generation in the next 
20 years. More than 450 financial institutions that manage 
$130 trillion in assets globally have pledged to provide 
financing in order to achieve their net zero emission 
targets by 2050. Although new commitments have been 
made on many issues, these commitments have not yet 

put the world on a path in line with the goal of limiting 
global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. 

He also said, “The summit also showed that 
governments are not the only actors in the fight 
against the climate crisis. COP26 was a summit 
where the importance of non-governmental 
actors in the fight against climate change 
was seen with the targets, coalitions and 

cooperations by actors such as companies, 
financial institutions and local governments. 
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COAL THREATENS 
NET ZERO 
TARGETS

A
ccording to the Coal Report released annually 
by the International Energy Agency (IEA), the 
rapid recovery in 2022 will carry the global coal 
demand for power generation to the all-time high. 
The sharp increase in natural gas prices and fail-

ure of low-carbon resources to meet the rapidly increasing 
demand for energy make coal more competitive in terms 
of costs. Risking the promises to reduce greenhouse gas 
emissions, this will make climate objectives even harder to 
achieve according to the IEA.
It is highlighted in the Coal 2021 report that the renewable 
energy capacity fails to meet the demand as the economies 
start to recover after the pandemic, causing the demand for 
coal to soar to an all-time high with the effect of the rising 

KÖMÜR, NET SIFIR 
HEDEFLERINI TEHDIT 
EDIYOR

U
luslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından 
her yıl yayınlanan Kömür Raporu’na göre, 
2022 yılında gerçekleşecek hızlı ekonomik 
toparlanma ile elektrik üretiminde küresel 
kömür talebi tüm zamanların en yüksek 

seviyesine ulaşacak. Doğal gaz fiyatlarındaki keskin artış 
ve düşük karbonlu kaynakların hızla artan enerji talebini 
karşılayamaması, maliyet açısından kömürü daha rekabetçi 
hale getirerek talebi artırıyor. Uluslararası sera gazı emis-
yonlarını azaltma vaatlerini tehlikeye atan bu durum, IEA’ya 
göre, iklim hedeflerini daha da ulaşılamaz hale getirecek.
Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanan Kömür 
2021 raporu, pandemi sonrası toparlanmaya başlayan eko-
nomiler ile birlikte yenilenebilir enerji kapasitesinin artan 
enerji talebine yetişemediğini ve artan doğal gaz fiyatları ile 
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de birleştiğinde kömür talebinin tüm zamanların en yüksek 
seviyesine ulaştığını açıkladı. Rapora göre, elektrik sektörü 
dışındaki kullanımlar da dahil olmak üzere, 2021 yılında yüzde 
6 oranında büyüyen kömür talebi, 2022 yılında tüm zamanların 
en yüksek seviyelerine ulaşacak ve önümüzdeki iki yıl boyunca 
bu seviyelerde kalacak.
Küresel kömür piyasasına hakim olan Asya’da Çin ve Hindis-
tan toplam talebin üçte ikisini oluşturuyor. Kömüre bağımlı 
olan ve toplam nüfusu yaklaşık 3 milyar olan bu iki ekonomi, 
gelecekteki kömür talebinin anahtarını elinde tutuyor. Artan 
kömür eğiliminin büyük bir bölümünden Asya’daki kömü-
re dayalı elektrik üretimi sorumlu tutulurken Hindistan’da 
kömürle çalışan kapasitenin yüzde 12 oranında büyüyeceği 
tahmin ediliyor. Çin’in yakın zamanda 2060 yılına kadar 
net sıfır karbon emisyonuna ulaşma planlarını açıklamasına 
rağmen, kömürle çalışan elektrik üretiminde yüzde 9 artış 
olması bekleniyor. Çin ve Hindistan etkileyici miktarda güneş 
ve rüzgar kapasitesine sahip olsalar da her iki ülkede de tüm 
zamanların yeni kömür rekorları kırılacak. Amerika Birleşik 
Devletleri ve Avrupa Birliği’nde bu yıl kömürden elektrik 
üretimi yaklaşık yüzde 20 artacak. Bu iki ülkedeki kömür kul-
lanımının, elektrik talebindeki yavaş büyüme ve yenilenebilir 
enerjinin hızlı genişlemesi nedeniyle gelecek yıl tekrar düşüşe 
geçmesi bekleniyor.

Kömür fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor
Kömür fiyatları, 2020’nin ikinci çeyreğinde ton başına 50 ABD 
dolarına düştükten sonra, ekonomik aktivitedeki toparlanma 
ile artmaya başladı. 2021’de küresel kömür fiyatları belirleyicisi 
olan Çin’de talebin arzı geçmesinin yanı sıra arz kesintileri ve 
küresel olarak artan doğal gaz fiyatları nedeniyle fiyatlar daha 
da yükseldi. Kömür fiyatları, örneğin Avrupa’da ithal edilen 

natural gas prices. According to the report, the demand for 
coal including the demand from outside the electricity in-
dustry grew by 6 percent in 2021, and will reach an all-time 
high in 2022, remaining there for a couple of years to come.
While Asia dominates the global coal market, China and 
India make up two-thirds of the overall demand. Relying 
on coal with an aggregate population of about 3 billion, 
these two economies are critical for the future of the coal 
demand. While power plants running on coal in Asia are 
held responsible for the rising demand for coal, the installed 
capacity relying on coal in India is expected to grow by 12 
percent. Although China has recently announced its plans to 
achieve net zero carbon emissions by 2060, it is expected 
to expand its coal power plant capacity by 9 percent. Even 
though China and India have impressive amounts of solar 
and wind power capacity, both countries will break records 
in coal consumption. The United States and European Union 
will see an approximately 20-percent increase in power 
generation from coal this year. The use of coal in these 
two areas are expected to return to a declining trend due 
to the slow growth of the power demand and rapid growth 
of renewable energy next year.

Coal prices continue to fluctuate
Coal prices hit the bottom with $50/ton in the second quarter 
of 2020, and started to bounce back as economies started 
to recover. Prices surged further as demand surpassed supply 
in China, the dominant force in coal prices, and natural gas 
prices increased globally in 2021. Coal prices reached an 
all-time high in October 2021 as the price of the thermal 
coal imported from Europe reached $298/ton. The policy 
action taken by the Chinese government to balance the 

“IEA’nın raporu, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının 2021’de %6 büyüdüğünü, 
ancak ekonomik büyümeyi boğan ani 
Covid-19 karantinalarının ardından 
ekonomilerin yeniden açılmasıyla 
bu artışın talepteki artışa ayak 
uyduramadığını ortaya koydu.

The IEA report reveals that energy sources 
grew by 6% in 2021 but this growth has not 
been able to catch up with the reopened 
economies after the sudden Covid-19 
lockdowns suppressed the economic 
growth.
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market rapidly affected the prices. Coal prices in Europe 
fell below $150/ton in mid-December.

IEA coal report focuses strategically on 2024
IEA also suggests contradicting timelines concerning the 
exit from fossil fuels. The latest reports of the IEA highlight 
how critical the 2030 results are for the target of zeroing 
emissions by 2050. The “Coal 2021” report of the IEA fo-
cuses on the period from the present to 2024. According to 
the report, coal consumption will enter an increasing trend 
without following a horizontal course in 2024. IEA points to 
a slight increase in power generation from coal from 2021 
to 2024 but coal does not contribute to the global energy 
consumption in the same period. It is estimated that 89% 
of the 2,099 TWh of increase in power demand from 2021 
and 2024 will be met by renewable and nuclear energy 
and 10.5% will be met by natural gas and coal with the 
contribution of coal to increasing power generation being 
negligible. For this reason, coal does not represent a sig-
nificant share of power generation from 2021 to 2024. 
This is presented from a different perspective since the 
report focuses on coal consumption. It is important to note 
that coal will lose a considerable part of its use for global 
power generation from 2021 to 2024.
The increases predicted by the IEA for 2020 to 2024 are 
almost completely based on two countries and a region: 
China (4.1% increase), India (11% increase) and some 
countries in Southeast Asia (up to 12%). These predicted 
increases in coal consumption is a small portion of the 
power generated from new renewable energy sources and 
they are extended over a period of three years rather than 
one year. Most of the increase in China (4.3%) comes from 
2021 with 0.5% increases in succeeding years, while China 
is expected to see a 3.9% increase. These assumptions 
about India and China fall short of evaluating the use 
of coal in those countries in terms of competition with 
renewable energy sources.
Head of the International Energy Agency (IEA), Fatih Birol: 
“Coal is the top source of global carbon emissions. The use 
of coal for for power generation, which hit a historical high 
this year, is a worrying sign that we are so far away from 
reducing emissions to net zero.” The report highlights that 
climate targets have become even more difficult to achieve, 
energy security is under a risk, and the funding pool for 
clean energy and technologies has not grown fast enough 
even if the investments in fossil fuels have declined.
“We will barely stand any chance to limit global warming 
to 1.5°C without strong and urgent action plans of gov-
ernments to fight coal emissions in a fair, economic and 

termal kömürün ton başına 298 USD’ye ulaşmasıyla, Ekim 
2021’in başlarında tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. 
Çin hükümetinin piyasayı dengelemek için yaptığı hızlı politika 
müdahalesi fiyatlar üzerinde hızlı bir etki yaptı. Aralık ortası 
itibariyle, Avrupa fiyatları ton başına 150 USD’nin altına düştü.

IEA kömür raporu stratejik olarak 2024’te duruyor
IEA’nın fosil yakıtlardan çıkışı değerlendirirken çelişkili zaman 
çizelgeleri de var. Son IEA raporları, 2030 yılındaki sonuçların 
2050’ye kadar net sıfır emisyon yolunda ne kadar kritik olduğunu 
vurguluyordu. IEA “Kömür 2021” raporu da bugünden 2024’e 
kadar olan döneme odaklanıyor. Buna göre, kömür tüketimi 
2024’te yatay bir seyir izlemeden büyümeye dönecek. IEA, 2021-
2024 döneminde mutlak kömürlü elektrik üretiminde küçük bir 
artışa işaret ediyor, ancak kömürün aynı dönemde artan küresel 
enerji tüketimine esasen hiçbir katkısı yok. 2021-2024 yılları ara-
sında elektrik talebinde öngörülen 2.099 TWh artışın %89’unun 
yenilenebilir ve nükleer enerjiden, %10,5’inin gaz ve kömürden 
geleceği ve kömürün artan elektrik üretimine katkısının ihmal 
edilebilir düzeyde olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle kömür, 
2021-2024 döneminde yeni elektrik üretimi için önemli bir paya 
işaret etmiyor. Bu, rekor kömür tüketimine odaklanan raporda 
ise farklı bir bakış açısıyla sunuluyor. Buradaki önemli nokta, 
kömürün küresel elektrik üretiminin yüzdesi olarak 2021-2024 
döneminde önemli ölçüde azalacak olması.
2020-2024 döneminde IEA tarafından öngörülen mutlak artış-
ların temeli, neredeyse tamamen iki ülkedeki ve bir bölgedeki 
artış tahminine dayanıyor: Çin (%4,1 artış), Hindistan (%11 
artış) ve Güneydoğu Asya’daki bazı ülkeler ( %12’ye kadar). 
Kömür tüketiminde tahmin edilen bu artışların, yeni yenilenebilir 
kaynaklardan elektrik üretiminin küçük bir kısmı olduğunu ve 
bunların yıllık artışlar değil, üç yıl içindeki artış olarak tahmin 
edildiğini belirtelim. Çin’de artışın çoğu (%4,3) 2021’de geliyor, 
sonraki yıllarda sadece %0,5’lik artışlar olurken, Hindistan’ın 
yıllık %3,9 artması bekleniyor. Hindistan ve Çin hakkında ya-
pılan bu varsayımlar, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarıyla 
rekabet açısından bu ülkelerdeki kömür kullanımını ele almada 
yetersiz kalıyor.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol raporla ilgili 
açıklamasında: “Kömür, küresel karbon emisyonlarının en bü-
yük tek kaynağıdır. Bu yılki tarihsel olarak en yüksek seviyedeki 
kömürlü elektrik üretimi, emisyonları net sıfıra doğru düşürme 
çabalarındaki yoldan ne kadar uzakta olduğumuzun endişe verici 
bir işaretidir” dedi. Rapor, iklim hedeflerinin daha da ulaşılamaz 
hale geldiğine ve enerji güvenliğinin risk altında olduğuna dikkat 
çekerken fosil yakıtlara yapılan yatırımların azaldığını ancak temiz 
enerji ve teknolojileri için fonun yeterince hızlı genişlemediğine 
dikkat çekiyor.
Birol, “Hükümetlerin kömür emisyonlarıyla adil, ekonomik ve 
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güvenli bir şekilde mücadele etmek için güçlü ve acil eylem-
leri olmadan, küresel ısınmayı 1,5 ° C ile sınırlama şansımız 
çok az olacak.” açıklamasında bulundu. 2024’te kömürden 
kaynaklanan CO2 emisyonlarının, 2050 Senaryosuna Kadar 
Net Sıfır Emisyondakinden çok üzerinde olması bekleniyor.
Elektrik sistemleri üzerindeki küresel baskı, ekonomiler artan 
maliyetleri kontrol altına almak için daha ucuz kömür sant-
rallerine yöneldikçe, elektrik üretiminden kaynaklanan rekor 
emisyonlara da yol açtı. Birol, “Politika yapıcılar, altta yatan 
nedenleri ele almak için şimdi harekete geçmeli. Yenilenebilir 
enerji kaynakları, enerji verimliliği ve nükleer enerji dahil olmak 
üzere, düşük karbonlu enerji teknolojilerine daha fazla yatırım 
yapılması, sağlam ve akıllı elektrik şebekelerinin genişletilmesi 
ile günümüzün emisyon zorluklarından kurtulmamıza yardımcı 
olabilir.” ifadelerini kullandı.

Net sıfırın ardındaki ivme arttı, ancak azalan 
emisyonlar dönemi uzaklaşıyor
Birçok ülke tarafından yapılan net sıfır emisyona ulaşma taah-
hütleri, kömür için çok güçlü etkilere sahip olmasına rağmen 
henüz görünür olma noktasında değil. Japonya, Kore ve Çin, 
yurtdışında yeni kömürlü termik santral projeleri inşa etmek 
için kamu finansmanını durdurmayı taahhüt etti. Küresel 
Kömürden Temiz Enerjiye Geçiş Bildirisi gibi yeni taahhütler, 
kömür üzerinde ek baskı oluşturuyor. Kömürün kaderi, ülkelerin 
net sıfır taahhütlerini ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde yerine 
getireceklerine bağlı görünüyor. Net sıfır karbon ekonomisin-
deki kömür talebinin seviyesi ise karbon yakalama, kullanma 
ve depolama (CCUS) teknolojilerinin uygulanmasına yönelik 
çabaların ne kadar başarılı olduğuna bağlı gelişecek.

safe manner,” said Birol. CO2 emissions associated with 
coal consumption is expected to be well above Net Zero 
Emissions until the 2050 scenario.
The global pressure on electricity systems also result 
in record-high emissions as economies leaned towards 
cheaper coal power plants to take keep rising costs under 
control. Fatih Birol said: “Policymakers should take action 
now to address the underlying causes. Renewable energy 
sources, energy efficiency, investing more in low-car-
bon energy technologies including nuclear energy, and 
expanding smart and robust electric grids may help us 
overcome today’s emission challenges.”

Net zero gains momentum but the period of falling 
emissions drifts away
Although the net zero commitments of numerous coun-
tries have a powerful impact on coal, they are far from 
being visible for now. Japan, South Korea and China 
committed to stop public funding for building new 
coal-powered thermal power plant projects overseas. 
New commitments including the Global Declaration on 
Transition from Coal to Clean Energy put extra pressure 
on coal as the fate of coal appears to depend on how 
rapidly and effective the countries will deliver on their 
net zero commitments. The level of demand for coal in 
the net zero carbon economy, on the other hand, will be 
determined by the success of implementing the carbon 
capture, utilization and storage (CCUS) technologies.
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HYBRID ENERGY SYSTEMS 
AND LEGISLATIVE 
REGULATIONS
As it is known, hybrid energy generation is a method of gen-
erating electrical energy from two or more sources and is 
mostly used in renewable energy systems. 
With hybrid systems, the superiority of one energy source 
can offset the weaknesses of the other source. The basic 
principle is to create a system that supports and complements 
each other.
Hybrid energy in our country has been paved with the 
Amendments To The Electricity Market Licensing Regula-
tion published in the Official Gazette dated 08.03.2020 
and numbered 31062.
In the aforementioned Amendment of Regulation, 
1. Combined renewable electricity generation facilities, 
2. Combined electrticity generation facilities, 
3. Supportive-source electricity generation facilities, 
4. Co-firing electricity generation facilities are all identified 
as hybrid generation facilities. 

  In the new regulation, “combined electricity generation 
facility” is defined as a single electricity generation fa-
cility established to generate electricity from multiple 
energy sources connected to the grid through the same 

HIBRIT ENERJI 
SISTEMLERI VE YASAL 
DÜZENLEMELER
Bilindiği üzere, Hibrit enerji üretimi iki veya daha fazla 
kaynaktan elektrik enerjisi üretim yöntemidir ve çoğunlukla 
da yenilenebilir enerji sistemlerinde kullanılırlar. 
Hibrit sistemlerle bir enerji kaynağının üstünlüğü ile diğer 
kaynağın zayıf  yanları kapatılabilir. Temel ilke birbirini 
besleyen ve tamamlayan bir sistem oluşturulabilmesidir.
Ülkemizde Hibrit enerjinin önü, 08/03/2020 tarih 31062 
sayılı resmi gazetede yayınlanan Elektrik Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
ile açılmıştır.
Anılan Yönetmelik değişikliğinde, 
1.Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisini, 
2.Birleşik elektrik üretim tesisini, 
3.Destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisini 
4.Birlikte yakmalı elektrik üretim tesislerini birden çok kay-
naklı elektrik (HİBRİT) üretim tesisi olarak tanımlamıştır. 

  Yeni düzenlemede, “birleşik elektrik üretim tesisi”, şe-
bekeye aynı bağlantı noktasından bağlanan birden fazla 
enerji kaynağından elektrik üretmek amacı ile kurulan 
tek bir elektrik üretim tesisi şeklinde tanımlanmıştır. 

  Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisini, şebekeye 
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connection point. 
  The new regulation also defines combined renewable 

electricity generation facility, as a single electricity gen-
eration facility established to generate electricity from 
multiple renewable energy sources connected to the grid 
through the same connection point; 

  Co-firing electricity generation facility, as a single electric-
ity generation facility where renewable auxiliary sources 
are burned in the same facility as well as the main source 
in power generation facilities where sources other than 
renewable energy sources are used;

  Supportive-source electrticity generation facility, as a 
single electricity generation facility that also makes use of 
another energy source in the thermal conversion process 
in production facilities. 

In the Amendment of Regulation: 
While the preferred source in the pre-license or license ap-
plication in multi-source electricity generation facilities are 
defined as The main source; 
Other sources or sources other than the main source are 
defined as The auxiliary sources, not being the main source 
used in the pre-license or license application in multi-source 
electricity generation facilities. 

LICENSING PROCESS FOR HYBRID PLANTS
Pre-License applications and evaluation processes for Hybrid/
Hybrid renewable electricity generation facilities will not be 
different as a rule from those made for electricity generation 
from a single source. However, in the Amendment to the 
Regulation, several different provisions have been introduced 
for hybrid/hybrid renewable electricity generation facilities.
Pursuant to article 5 of the Regulation, the legal entities 
wishing to operate in the Electricity Market, as a rule, must 
obtain a separate license for each activity before starting the 
activity, and for each facility if such activities are going to be 
conducted at multiple facilities. However, with the amendment 
to the Regulation, an exception has been made in this regard 
for multi-source electricity generation facilities. In accordance 
with this, the auxiliary source unit used in multi-source elec-
tricity generation facilities is considered as the unit of the 
facility based on the main source, and the facility is evaluated 
under a single pre-license or license and the application is 
made accordingly. On the other hand, under no circumstances 
can the auxiliary source be converted into the main source.
In case of adding an auxiliary main source for existing facili-
ties, a separate license for the auxiliary source is not obtained, 
but the existing license is amended. An application is made to 
Energy Market Regulatory Authority (EMRA) for the license 
amendment.

aynı bağlantı noktasından bağlanan tamamı yenilene-
bilir birden fazla enerji kaynağından elektrik üretmek 
amacı ile kurulan tek bir elektrik üretim tesisi olarak; 

  Birlikte yakmalı elektrik üretim tesisini, yenilenebilir 
enerji kaynakları dışındaki kaynakların kullanıldığı elekt-
rik üretim tesislerinde, ana kaynak yanında yenilenebilir 
yardımcı kaynağın aynı tesiste yakıldığı tek bir elektrik 
üretim tesisi olarak;

  Destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisi: Üretim te-
sislerinde ısıl dönüşüm sürecinde diğer bir enerji kay-
nağından da yararlanılan tek bir elektrik üretim tesisi 
olarak tanımlamıştır. 

Yapılan yönetmelik değişikliğinde; 
Ana kaynak, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde 
önlisans veya lisans başvurusunda tercih edilen kaynağı; 
Yardımcı kaynak ise, birden çok kaynaklı elektrik üretim 
tesislerinde önlisans veya lisans başvurusunda kullanılan ana 
kaynak türünde olmamak üzere, ana kaynak dışındaki diğer 
kaynak ya da kaynaklar olarak tanımlamıştır. 

HİBRİT SANTRALLERDE LİSANS SÜRECİ
Birleşik/Birleşik yenilenebilir elektrik üretimi tesisleri önli-
sans başvuruları ve değerlendirme süreçleri kural olarak tek 
kaynaktan elektrik üretimi için yapılan başvuru ve değer-
lendirmelerden farklı olmayacaktır. Ancak birleşik/birleşik 
yenilenebilir elektrik üretimi tesisleri için Yönetmelik deği-
şiklikliğinde bazı farklı hükümler getirilmiştir.
Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince, Elektrik Piyasasında 
faaliyet göstermek isteyen tüzel kişi, faaliyetine başlamadan 
önce; kural olarak, her faaliyet için ve söz konusu faaliyetlerin 
birden fazla tesiste yürütülecek olması hâlinde, her tesis için 
ayrı lisans almak zorundadır. Ancak yapılan Yönetmelik 
değişikliği ile birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri 
için bu açıdan bir istisna getirilmiştir. Buna göre, birden 
çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kullanılan yardımcı 
kaynak ünitesi, ana kaynağa dayalı tesisin ünitesi olarak 
kabul edilir ve tesis tek bir önlisans veya lisans kapsamında 
değerlendirilir ve başvuru buna göre yapılır. Öte yandan, 
hiçbir koşulda yardımcı kaynak ana kaynağa dönüştürülemez.
Mevcut tesisler için yardımcı ana kaynak eklenmesi durumun-
da; yardımcı kaynak için ayrı bir lisans alınmaz ve mevcut lisans 
tadil edilir. EPDK’ya lisans tadili başvurusunda bulunulur.
Birleşik elektrik üretim tesisi ile birleşik yenilenebilir elektrik 
üretim tesisi önlisans başvurularında Yönetmeliğin 12. mad-
denin 5. fıkrasının (a), (b) ve (c) bendinde öngörülen sırasıyla 
teminat, şirket esas sermayesinin artırılması ve önlisans alma 
bedeli yükümlülükleri için ana kaynak ve yardımcı kaynak 
kurulu güçleri toplanarak ana kaynak üzerinden birlikte 
değerlendirilir.
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In the pre-license applications for the hybrid electricity gener-
ation facilities and the hybrid renewable electricity generation 
facilities, the collateral, the company’s registered capital increase 
and the pre-license fee obligations, respectively, as stipulated 
in subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph 5 of Article 12 
of the Regulation, are collected and evaluated together on the 
basis of the main source by adding the installed capacities of 
the main source and auxiliary source.
For auxiliary sources added to the license in electricity genera-
tion fields based on hydraulic sources, it is necessary to receive 
an opinion from DSI (State Hydraulic Works) and this opinion 
should be appropriate.
Regarding The Water Usage Rights Agreement signed with 
DSI for the production facilities based on hydraulic sources, it is 
also included in the regulation that lease agreements should be 
made with DSI for floating SPPs or for solar energy-based units 
to be installed on the duct surfaces of the facilities based on 
hydroelectric sources or in the reservoir area between the maxi-
mum water level and the operating level. In order to establish a 
production facility based on wind and solar energy, it is required 
in the License Regulation to have wind or solar measurements 
obtained for the last eight years and in accordance with the 
standards. However, this requirement is not applicable for the 
auxiliary source within the scope of the pre-license application 
in hybrid power plants.
Pre-license holder legal entities applying for the purpose of 
establishing a multi-source electricity generation facilities are 
obliged to fulfill their obligations specified in the first and second 
paragraphs of Article 17 of the Regulation, which regulates 
the works and procedures that must be completed within the 
pre-license period. These obligations can be fulfilled individually 
or together on a source basis. 
Furthermore, with the regulation introduced, it has been also 
determined that the requests for amendment of the related 
pre-license or electricity generation license by reducing the 
installed power of the units based on the main source included 
in the pre-license or generation license subject to the hybrid 
electricity generation facilities and the hybrid renewable elec-
tricity generation facilities will be considered as a request for 
termination of the pre-license or generation license.
License fees for the hybrid renewable electricity generation facil-
ity and the hybrid electricity generation facility are collected and 
evaluated together on the basis of the main source by adding 
the installed capacities of the main source and auxiliary source.
Annual license fees, which are required to be deposited into the 
corporate account of the legal entities operating in the market 
and which will be valid for the next year, are determined pro-
portionally according to the areas of activity and the amount of 
electrical energy produced, transmission, distribution, wholesale 

Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim sahalarında 
lisansa eklenen yardımcı kaynaklar için DSİ’den görüş 
alınması ve söz konusu bu görüşün uygun olması gerek-
mektedir.
Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri için DSİ ile ya-
pılmış Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının, Yüzer GES’ler 
veya hidroelektrik kaynaklara dayalı tesislerin kanal yüzey-
lerinde veya rezervuar alanında azami su kotu ile işletme 
kotu arasında kalan yerlerde kurulacak güneş enerjisine 
dayalı üniteler için DSİ ile kiralama sözleşmelerinin ya-
pılması gerektiği de düzenleme de yer almaktadır. Rüzgar 
ve Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurabilmek için 
Lisans Yönetmeliğinde son sekiz yıl için elde edilmiş, 
standardına uygun rüzgâr veya güneş ölçümünün yapılmış 
olması zorunlu iken, Hibrit santrallerde önlisans başvu-
rusu kapsamında yardımcı kaynak için bu zorunluluk 
söz konusu değildir.
Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi kurmak amacıyla 
başvuruda bulunan önlisans sahibi tüzel kişiler, Yönetme-
liğin önlisans süresi içerisinde tamamlanması gereken iş 
ve işlemleri düzenleyen 17. maddesinin birinci ve ikinci 
fıkralarındaki yükümlülüklerini yerine getirmek zorun-
dadır. Bu yükümlülükler, kaynak bazında ayrı ayrı veya 
birlikte yerine getirilebilir. 
Ayrıca getirilen düzenleme ile birleşik elektrik üretim tesisi 
ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesislerine konu 
önlisans veya üretim lisansında yer alan ana kaynağa da-
yalı ünitelerin kurulu gücünün sıfıra indirilmesi suretiyle 
ilgili önlisans veya üretim lisansının tadili taleplerinin 
önlisans veya üretim lisansının sonlandırılması talebi 
olarak değerlendirileceği de düzenlenmiştir.
Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi ile birleşik 
elektrik üretim tesisi için lisans bedelleri ana kaynak ve 
yardımcı kaynak kurulu güçleri toplanarak ana kaynak 
üzerinden birlikte değerlendirilir.
Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin kurum hesabına 
yatırmak zorunda oldukları ve bir sonraki yıl için geçerli 
olacak olan yıllık lisans bedelleri ise faaliyet konularına 
ve üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende satışı, 
depolanması gerçekleştirilen elektrik enerjisi miktarına 
göre nispi olarak belirlenmektedir.
Üretim tesislerinin önlisans başvurularında Kuruma öde-
nen teminatlara ilişkin olarak da birleşik elektrik üretim 
tesisi ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisinde 
yardımcı kaynağa dayalı olarak kurulan ünitenin, ana 
kaynağa dayalı ünite işletmeye geçmeden önce işletmeye 
geçmesi halinde yardımcı kaynağa dayalı ünite için Kuru-
ma sunulan teminatın, ana kaynağa dayalı ünite işletmeye 
geçeceği zamana kadar iade edilmeyeceği düzenlenmiştir.
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or retail sale, and storage.
Regarding the guarantees paid to the Authority in the pre-license 
applications of the generation facilities; it is regulated that if 
the unit established based on the auxiliary source in the hybrid 
electricity generation facility or the hybrid renewable electricity 
generation facility is put into operation before the unit based on 
the main source is put into operation, the guarantee submitted 
to the Authority for the unit based on the auxiliary source will 
not be refunded until the time the unit based on the main source 
is put into operation.

HYBRID Energy Facilities and YEKDEM 
The Amendments to the Regulation on Certification and Sup-
port of Renewable Energy Sources, published by EMRA in the 
Official Gazette dated 08/03/2020, also includes regulations 
regarding the YEKDEM to be made about the auxiliary source.
According to the said regulation; 
the net amount of energy produced in the hybrid renewable 
electricity generation facilities and supplied to the system is 
evaluated over the lowest price determined for the renewable 
energy sources used in the generation facility and within the 
scope of YEKDEM for the remaining time of the facility. 
In addition, the energy produced in hybrid electricity genera-
tion facilities can be sold at the current YEKDEM price, and it 
can continue to be sold on the free market at the end of the 
YEKDEM period. 
For instance, if there is a HES+GES hybrid facility and YEKDEM 
price is used for the HEPP, the electricity produced from the SPP 
will be sold at the HEPP price. Normally, although the price of 
YEKDEM for SPP is different, it will be sold on the basis of the 
lowest price between the two renewable sources. 
If all of the energy sources used in the supportive-source elec-
tricity generation facilities are renewable, the net amount of 
energy produced and given to the system in this facility will be 
evaluated within the scope of YEKDEM over the price determined 
for the main energy source used in the generation facility, over 
the remaining time of the unit based on the main source. 
Legal entities holding a generation license for generation fa-
cilities that generate electricity based on renewable energy 
sources within the scope of the said regulation and that are or 
will be partially or fully operational until the specified date, will 
be able to benefit from YEKDEM for ten years from the date of 
entry into operation of the first installed capacity included in 
their license, or from the date they first joined YEKDEM, if they 
join YEKDEM before all of the first installed capacity included 
in their license is put into operation. 
It is among the amendments that the YEKDEM utilization period 
of the facility will not be changed if the generation facilities 
within the scope of YEKDEM are converted into a fully renew-

HİBRİT Enerji Tesisleri ve YEKDEM 
EPDK tarafından 08/03/2020 tarihli resmi gazetede 
yayınlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belge-
lendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yardımcı 
kaynak hakkında yapılacak YEKDEM’e ilişkin de dü-
zenlemelere yer vermiştir.
Söz konusu düzenlemeye göre;
Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesislerinde üretile-
rek sisteme verilen net enerji miktarı, üretim tesisinde 
kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları için belirlenen 
fiyatlardan en düşük olanı üzerinden ve tesisin kalan süresi 
için YEKDEM kapsamında değerlendirilir. 
Ayrıca  Hibrit elektrik üretim tesislerinde üretilen enerji 
mevcut YEKDEM fiyatı üzerinden satılabilmekte, YEK-
DEM sonunda da serbest piyasa üzerinden satmaya de-
vam edilebilmektedir. 
Örneğin HES+GES hibrit tesis var ise ve HES’ten YEK-
DEM fiyatından faydalanılıyorsa, GES’ten üretilen elekt-
rik HES fiyatından satılacaktır. Normalde GES YEKDEM 
fiyatı farklı olmasına rağmen, iki yenilenebilir kaynaktan, 
fiyatı düşük olan esas alınarak satılacaktır. 
Destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisinde kullanı-
lan enerji kaynaklarının tamamının yenilenebilir olması 
halinde, bu tesiste üretilerek sisteme verilen net enerji 
miktarı üretim tesisinde kullanılan ana enerji kaynağı için 
belirlenen fiyat üzerinden ana kaynağa dayalı ünitenin 
kalan süresi üzerinden YEKDEM kapsamında değerlen-
dirilmesi yapılacaktır. 
Söz konusu yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı elektrik üretiminde bulunan ve belir-
lenen tarihe kadar kısmen veya tamamen işletmeye giren 
veya girecek olan üretim tesislerine ilişkin üretim lisansı 
sahibi tüzel kişiler, lisansına dercedilen ilk kurulu gücün; 
Tamamının işletmeye giriş tarihinden ve tamamı işletmeye 
girmeden YEKDEM’e katılması halinde YEKDEM’e ilk 
katıldığı tarihten itibaren on yıl süreyle YEKDEM’den 
yararlanabileceklerdir. 
YEKDEM kapsamındaki üretim tesislerinin, tamamı 
yenilenebilir olmak üzere destekleyici kaynaklı elektrik 
üretim tesisi ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisine 
dönüştürülmesi halinde de tesisin YEKDEM yararlanma 
süresinde değişiklik yapılmayacağı yapılan değişiklikler 
arasında yer almaktadır. 

HİBRİT Enerji Santralleri ve ÇED Uygulaması 
Çevresel Etki Değerlendirme süreci, gerçekleştirilme-
si planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin 
yapılması için, başvuru, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve 
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able sourced supportive-source electricity generation facility and 
a hybrid renewable electricity generation facility. 

HYBRID Power Plants and EIA Application 
The Environmental Impact Assessment (EIA) is the process that 
covers application, pre-construction, construction, operation and 
post-operation studies for the environmental impact assessment 
of the planned project. 
Projects within the scope of EIA in Turkey are divided into two 
groups:

  In the first group, there are projects with high polluting qual-
ity, and an EIA Report should be prepared for such activities 
included in the Annex-1 list of the Regulation. 

  In the second group, there are projects that have less envi-
ronmental impacts than the projects in the Annex-1 list and 
whose effects can be minimized with classical measures. For 
these projects, a Project Introduction File should be prepared 
in which the project is defined, namely the capacity, the tech-
nology used, the amount of waste to be generated and how 
it will be disposed of, and the environmental characteristics 
of the project area. This file is evaluated by the Ministry and 
a decision is made as “EIA Required” or “EIA Not Required”, 
which means whether an EIA report is required for the project.

Regarding HYBRID Energy Systems, although there is no definite 
regulation regarding EIA in the regulation, EIA permits must also be 
received for secondary facilities to be established in these areas. 
In other words, no change is made regarding the main source EIA 
and a new EIA is obtained for the auxiliary source. 
“EIA positive” document must be received for auxiliary source 
facilities included in Annex -1, and “EIA is not required” document 
for those included in Annex -2. 
The regulations which apply to the main source EIA also apply to 
the auxiliary source. That is to say, the “EIA Positive” or “EIA Not 
Required” decisions given to the activities/projects subject to the 
provisions of the EIA Regulations are necessary but not sufficient 
to start operating. In other words, the decisions made within the 
scope of the EIA Regulations do not have the characteristics of 
final permission and approval. For this reason, necessary permits, 
approvals, opinions and/or licenses must be obtained from all 
relevant institutions and organizations in accordance with the 
legislation in force to start operating.
Activities that have been started/established before the decision 
of “Environmental Impact Assessment Positive” or “Environmental 
Impact Assessment Not Required” is halted in accordance with the 
EIA Regulation pursuant to Article 15 of the Environment Law. 
In such circumstances, an administrative fine is imposed in ac-
cordance with the Environmental Law. Administrative fines are 
also imposed if it is determined that the commitments in the EIA 
Report or the Project Introduction File are not complied with.

işletme sonrası çalışmaları kapsayan süreçtir. 
Türkiye’de ÇED kapsamına giren projeler iki gruba 
ayrılmıştır;

  Birinci grupta kirleticilik vasfı yüksek projeler yer 
almakta olup, Yönetmeliğin Ek-I listesinde yer alan 
bu tür faaliyetler için ÇED Raporu hazırlanması 
gerekmektedir. 

  İkinci grupta ise çevresel etkileri Ek-I listesinde yer 
alan projelere göre daha az olan ve klasik önlemlerle 
etkilerin minimize edilebileceği projeler yer almakta 
olup, bu projeler için ise projenin tanımlandığı (ka-
pasite, kullanılan teknoloji, oluşacak atık miktarları 
ve nasıl bertaraf  edileceğinin planlandığı, proje 
alanına ilişkin çevresel özelliklerin verildiği) Proje 
Tanıtım Dosyası hazırlanması gerekmektedir. Bu 
dosya Bakanlıkça değerlendirilip proje için ÇED 
raporunun hazırlanmasına gerek olup olmadığı 
anlamına gelen “ÇED Gereklidir” veya “ÇED 
Gerekli Değildir” kararı verilmektedir.

HİBRİT Enerji Sistemlerine ilişkin olarak; aslında ya-
pılan yönetmelik düzenlemesinde ÇED’e ilişkin kesin 
bir düzenleme olmamakla birlikte; Söz konusu alanlara 
kurulacak ikincil tesislere ilişkin olarak da ÇED izinle-
rinin alınması gerekmektedir. Yani ana kaynak ÇED’e 
ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmamakta ve yardımcı 
kaynak için yeni bir ÇED alınmaktadır. 
EK -1’e giren yardımcı kaynak tesisler için ÇED olumlu, 
EK -2 ye girenler için ise ÇED gerekli değildir belgesinin 
alınması gerekmektedir. 
Ana kaynak ÇED için geçerli olan düzenlemeler yardım-
cı kaynak için de geçerlidir. Şöyle ki; ÇED Yönetmeliği 
hükümlerine tabi faaliyetlere/projelere verilen “ÇED 
Olumlu” ya da “ÇED Gerekli Değildir” kararları faa-
liyete başlanması için gereklidir ancak yeterli değildir. 
Diğer bir deyişle, ÇED Yönetmeliği kapsamında verilen 
kararlar nihai izin ve onay niteliği taşımamaktadır. Bu 
nedenle, faaliyete başlamak için yürürlükte olan mevzuat 
uyarınca ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, 
onay, görüş ve/veya ruhsatların alınması gerekmektedir.
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çev-
resel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı 
alınmadan yatırıma başlanan/kurulan faaliyetler, Çevre 
Kanunu’nun 15. maddesine istinaden ÇED Yönetmeliği 
gereğince durdurulmaktadır. 
Bu durumda, Çevre Kanunu’nun uyarınca idari para 
cezası uygulanmaktadır. ÇED Raporunda veya Proje 
Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulma-
dığının tespit edilmesi durumunda da idari para cezası 
uygulanmaktadır.
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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 50,000+ energy experts and 1,450 exhibitors at four parallel exhibitions



ISTANBUL POLICY 
CENTER (IPC): “TURKEY 
CAN ACHIEVE ITS 
DECARBURIZATION TARGET 
WITHIN 30 YEARS”

A
ccording to the Istanbul Policy Center report “De-
carburization Road Map of Turkey: Net Zero in 
2050”, Turkey can achieve its decarburization 
target within 30 years by taking the right eco-
nomic actions. The Istanbul Policy Center report 

“Decarburization Road Map of Turkey: Net Zero in 2050” was 
launched with an online event. The report gives an account of 
the steps to be taken to achieve the net zero emission in the 
fight against climate change by 2050 in a road map based 
on the Paris Agreement passed by the Turkish Parliament 
on October 6.
This is the first study offering scientific data on the course of 
the carbon emissions of Turkey until 2050 and the methods 
to achieve zero emission by 2050 in line with the Net Zero 

ISTANBUL POLITIKALAR 
MERKEZI: “TÜRKIYE, 
KARBONSUZLAŞMA 
HEDEFINE 30 YIL 
IÇINDE ULAŞABILIR”

İ
stanbul Politikalar Merkezi’nin ‘Türkiye’nin Karbon-
suzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır’ raporuna 
göre, ekonomide yapılacak düzenlemelerle Türkiye, 
karbonsuzlaşma hedefine 30 yıl içinde ulaşabilir. 
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin 

(İPM) hazırladığı ‘Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 
2050’de Net Sıfır’ raporu online bir etkinlikle açıklandı. Ra-
porda, 6 Ekim’de TBMM’de kabul edilen Paris Anlaşması 
uyarınca, 2050 yılına kadar iklim değişikliğiyle mücadelede 
net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için atılması gereken 
adımlara yer veriliyor.
Çalışma, Türkiye’nin karbon emisyonlarının 2050’ye dek 
nasıl bir seyir izleyeceğini ve Net Sıfır hedefine uygun olarak 
2050’ye kadar emisyonları sıfırlamak için izlenmesi gereken 
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olası yolu, bilimsel verilerle ortaya koyan ilk araştırma. Rapor, 
Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı’nın (NDC) hangi doğrultuda 
revize edilmesi gerektiğine de ışık tutuyor.
Etkinliğe, raporun araştırma ve yazı ekibinden İPM İklim Deği-
şikliği Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ümit Şahin, EPRA Genel 
Müdürü Doç. Dr. Osman Bülent Tör, ODTÜ öğretim görevlisi 
Dr. Bora Kat, EPRA Projeler Yardımcı Direktörü Dr. Saeed 
Teimourzadeh, GTE Carbon Yönetici Ortağı Kemal Demirkol, 
Venesco Yönetim Kurulu Başkanı Arif  Künar, ODTÜ Ekonomi 
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ebru Voyvoda ve Kadir Has 
Üniversitesi Ekonomi bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erinç 
Yeldan katıldı.
Türkiye’nin 2015’te, niyet beyanı olarak sunduğu Ulusal Katkı 
Beyanı’nın (NDC), 2053’te Net Sıfır hedefiyle uyumlu olmadı-
ğını, Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu orta ve uzun vadeli 
bir yol haritası belirlenmesi ve yeni bir Ulusal Katkı Beyanı’nın 
hazırlanması gerektiğini belirten Dr. Şahin, raporla Türkiye’nin 
iklim politikası ve karbon sıfır dönüşümünün bilimsel temelde 
tartışılmasını amaçladıklarını söyledi.

MEVCUT POLİTİKALARIN DEVAMI HALİNDE 
KARBONDİOKSİT EMİSYONLARI YÜZDE 66 
ARTACAK
Araştırma, Türkiye’nin 2018’deki ekonomik göstergeleri üzerine 
elektrik üretimi, ulaşım, binalar, sanayi ve diğer üretici sektör-
lerdeki enerji kullanımı ile sanayi proseslerinden kaynaklanan 
karbondioksit emisyonlarını ele alıyor. 2018-2050 dönemi için 
emisyon patikaları, Baz Senaryo ve Net Sıfır olmak üzere iki 
senaryo altında karşılaştırılıyor.
Baz Senaryo’da, emisyon azaltım hedefleri ve politikalarının 
olmadığı bir durumda CO2 emisyonlarının 2050 yılına kadar 
olası seyri ortaya konuyor. Net Sıfır Senaryosu’nda ise elektrik 
üretimi, ulaşım, binalar, sanayi ve diğer üretici sektörlerde 2050’de 

target. The report also sheds light on how the Nation-
ally Determined Contribution (NDC) of Turkey should 
be revised.
The following members of the research and editorial 
teams of the report attended the event: Dr. Ümit Şahin, 
Coordinator of Climate Change Activities, IPC; Assoc. Prof. 
D . Osman Bülent Tör, General Manager, EPRA; Dr. Bora 
Kat, lecturer, METU; Dr. Saeed Teimourzadeh, Vice-Director 
of Projects, EPRA; Kemal Demirkol, Managing Partner, 
GTE Carbon; Prof. Dr. Ebru Voyvoda, Department of Eco-
nomics, METU; and Prof. Dr. Erinç Yeldan, Department 
of Economics, Kadir Has University.
Pointing out that the Nationally Determined Contribution 
(NDC) submitted by Turkey as a declaration of intent in 
2015 is not in compliance with the target of Net Zero by 
2053 and that medium- and long-term road maps in line 
with the Paris Agreement and a Nationally Determined 
Contribution should be prepared, Dr. Şahin stated that the 
report is intended to provide a scientific discussion of the 
climate policy and zero carbon transformation of Turkey.

CARBONDIOXIDE EMISSIONS WILL INCREASE 
BY 66 PERCENT IF THE CURRENT POLICIES 
PERSIST
The report provides an overview of the carbondioxide 
emissions arising from power generation, power usage 
of transportation, buildings, industry and other manu-
facturing industries as well as industrial processes in 
Turkey with reference to the economic indicators in 2018. 
Emission paths for 2018 and 2050 are compared in two 
scenarios, namely Base Scenario and Net Zero Scenario.
The Base Scenario provides a potential course of CO2 
emissions until 2050 in the absence of emission re-
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Net Sıfır emisyon hedefi doğrultusunda gerekli politikaların 
uygulanması halinde, Türkiye’nin mevcut ekonomik yapısı, 
nüfus artışı, ekonomik büyüme gibi makroekonomik varsa-
yımları korunarak 2050’ye kadar CO2 emisyonlarının seyrine 
yer veriliyor.
Baz Senaryo’da, Türkiye’nin toplam CO2 emisyonlarının 
2018 seviyesine göre 2050’de yüzde 66 artarak yaklaşık 700 
milyon tona çıkacağı öngörülüyor. Toplam sera gazı emisyon-
larının 2050’de yaklaşık 890 milyon tona çıkması bekleniyor. 
Bu senaryoda, kümülatif  CO2 emisyonları 2018-2050 arası 
18 GtCO2 (milyar ton karbondioksit). Elektrik sektörü ve en-
düstriyel proseslerin payı yıllar içinde artarken ulaşım, binalar 
ve sanayide elektrik tüketiminin payı azalıyor.

TÜRKİYE 2050’DE SIFIR KARBON HEDEFİNE 
ULAŞABİLİR
Net Sıfır Senaryosu’na göre, net sıfır hedefi doğrultusunda, 
tüm sektörlerde enerji tüketimi kaynaklı CO2 emisyonlarının 
2018 seviyesine göre 2030’da yüzde 37, 2050’de ise yüzde 
80 azalarak 74 milyon ton CO2’ye inmesi mümkün. Sanayi-
den kaynaklanan proses emisyonları da hesaba katıldığında, 
ekonomi genelindeki CO2 emisyonları 2018’e göre 2030’da 
yüzde 32, 2050’de ise yüzde 70’e yakın azalarak 132 Milyon 
ton CO2’ye gerileyebilir.
Sonuçlar, Türkiye’nin bir dönüm noktasında olduğunu gös-
teriyor. Türkiye’nin sera gazı emisyonları 1990’dan itibaren 
yaklaşık yüzde 130 oranında artarak, 2018’de tepe noktasına 
ulaştı. Mevcut politikaların devamı halinde emisyonlar, 2050’de 
Baz Senaryo’da öngörüldüğü gibi 700 milyon tona çıkabilir. 
Net sıfır hedefine ulaşmak için ise emisyonların 2050 yılında 
2018’e göre yüzde 70 azaltımla 132 milyon tona düşeceği, 1990 
seviyesinin yüzde 13 altına ineceği bir yol mevcut.

duction objectives and policies. The Net Zero Scenario, 
however, gives the course of CO2 emissions until 2050 
by taking the necessary policy action in line with the 
Net Zero emission objective and maintaining the current 
macroeconomic assumptions including the economic struc-
ture, population growth and economic growth of Turkey.
According to the base scenario, the overall CO2 emissions 
of Turkey rise to 700 million tons in 2050 with a 66-per-
cent increase compared to 2018. Overall greenhouse gas 
emissions are expected to reach 890 million tons in 2050. 
In this scenario, cumulative CO2 emissions are 18 GtCO2 
(billion tons of carbondioxide) between 2018 and 2050. 
While the share of the electricity industry and industrial 
processes increases, the share of power consumption in 
transport, buildings and industry declines over years.

TURKEY MAY ACHIEVE ZERO CARBON TARGET 
BY 2050
According to the Net Zero Scenario, CO2 emissions asso-
ciated with energy use in all industries may be reduced 
by 37 percent in 2030 and 80 percent in 2050, com-
pared to 2018, eventually reaching 74 million tons of 
CO2. Considering the process emissions caused by the 
industry, CO2 emissions in the entire economy may be 
reduced by 32 percent in 2030 and almost 70 percent 
in 2050, reaching 132 million tons of CO2.
The data show that Turkey is in a turning point. Turkey’s 
greenhouse gas emissions have increased by about 130 
percent since 1990, peaking in 2018. If the current poli-
cies persist, the emissions may go up to 700 million tons 
in 2050, as stipulated in the Base Scenario. On the other 
hand, it is possible to reduce emissions to 132 million 
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KARBONSUZLAŞMANIN ANAHTARI ELEKTRİK 
ÜRETİMİNDE: DAHA FAZLA GÜNEŞ VE 
RÜZGAR
Türkiye’nin Net Sıfır hedefine ulaşabilmesi için 2035’te elekt-
rik sektörünün büyük ölçüde kömürden çıkarak yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yönelmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Şa-
hin, elektrikten kaynaklı emisyonların düşüşüyle ilgili şunları 
söyledi: “Net Sıfır Senaryosu’na göre, hidroelektrik dışındaki 
yenilenebilir kaynakların kurulu güçteki payı 2018’de yüzde 
17 ile sınırlıyken, bu pay 2030’da yüzde 50’ye, 2050’de ise 
yüzde 77’ye çıkarılabilir. Fosil yakıtların kurulu güçteki payı 
2018’de yüzde 50’nin üzerindeyken 2030’da yüzde 27’ye, 
2050’de ise yüzde 10 düzeyine düşebilir. Bunun sonucunda, 
elektrik sektöründen kaynaklanan CO2 emisyonları, 2023’ten 
sonra azalmaya başlarken 2018’de 149 milyon ton CO2 olan 
emisyonlar 2030’da yüzde 51, 2050’de ise yüzde 90 azalarak 
15 milyon ton CO2’ye kadar inebilir.”

ULAŞIM SEKTÖRÜNDE ÇÖZÜM ELEKTRİKLİ 
ARAÇLAR VE RAYLI SİSTEMLERDE
Net Sıfır Senaryosu, ulaşım sektörü kaynaklı emisyonların 
tüm sektörlerin toplamına yakın oranda azalabileceğini 
vurguluyor. Buna göre, ulaşım sektöründen kaynaklanan 
CO2 emisyonları 2030’da 2018 seviyesine oranla yüzde 
21 azalarak yaklaşık 65 MtCO2’ye ve 2050’de yüzde 65 
azalarak 29 MtCO2’ye inebilecek.
Ulaşım sektöründeki emisyonların dörtte üçü karayolu yük 
taşımacılığından kaynaklanıyor. İçten yanmalı motorlardan 
elektrikli araçlara geçiş ile karayolu yük ve toplu yolcu taşıma-
cılığında raylı sistemlere geçiş, ulaşım sektörü emisyonlarının 
azaltılması için en önemli iki unsur olarak ortaya çıkıyor. 
Bireysel araç kullanımı yerine elektrikli toplu ulaşım, bisiklet 
vb. gibi karbonsuz yöntemlere geçiş ve uçak seyahatlerini 
azaltmak gibi bireysel davranış değişiklikleri de emisyon 
azaltım hızına etki edecek.

BİNALARDA KARBON EMİSYONUNU 2050’DEN 
ÖNCE SIFIRLAMAK MÜMKÜN
Sektörler arasında en hızlı azalma binalardan kaynaklanan 
emisyonlarda. Net sıfır hedefi doğrultusunda, Binalardan kay-
naklanan CO2 emisyonları 2018 seviyesine oranla 2030’da 
yüzde 46 azalarak 28 milyon ton CO2’ye iniyor ve 2050’de 
sıfırlanabiliyor.
Net Sıfır Senaryosu’nda, bu azaltımı sağlayan en önemli 
müdahale, 2030’dan itibaren konutlarda ve ticari/kurumsal 
binalarda ısınma amaçlı kömür ve sıvı yakıt kullanımının 
sonlandırılması ve kısmen doğal gaza, büyük ölçüde elekt-
rikle çalışan ısı pompaları ile ısınmaya geçilmesi. Binalarda 
doğal gaz ve LPG tüketiminin de 2030’a kadar konutlarda 

tons in 2050 with a 70-percent fall compared to 2018 and 
13-percent fall compared to 1990.

KEY TO DECARBURIZATION IS IN POWER 
GENERATION: MORE SOLAR AND WIND POWER
Dr. Şahin pointed out that Turkey could only achieve its 2035 
targets by ensuring that most of the electricity industry leaves 
coal and prefers renewables by 2035, and said: “According 
to the Net Zero Scenario, renewable sources other than hy-
droelectricity represented 17 percent of the installed capacity 
while this may be raised to 50 percent by 2030 and 77 
percent by 2050. On the other hand, fossil fuels’ share in the 
installed capacity may be reduced from 50 percent in 2018 
to 27 percent by 2030 and 10 percent by 2050. As a result, 
CO2 emissions caused by power generation may get into a 
falling trend after 2023, reducing 149 million tons of CO2 
in 2018 by 51 percent by 2030 and 90 percent by 2050 
with an eventual CO2 emission of 15 million tons.

ELECTRIC VEHICLES AND RAIL SYSTEMS ARE THE 
SOLUTION IN TRANSPORT
The Net Zero Scenario highlights that transport-related emis-
sions may be reduced by an amount close to the emissions 
of all industries. According to this scenario, CO2 emissions 
caused by the transport may be reduced by 21 percent com-
pared to 2018 to 65 MtCO2 in 2030, and by 65 percent 
compared to 2018 to 29 MtCO2 in 2050.
Land freight transport accounts for three-quarters of the 
transport emissions. The transition from internal combustion 
engines to electric vehicles and the transition to rail systems 
for land freight transport and mass transit stand out as the 
two key factors of reducing transport emissions. Changes in 
individual behaviors such as replacing individual vehicle use 
with carbon-free means of transport such as electric mass 
transit, cycling, etc. and reducing air travel will also affect 
the emission reduction rates.

IT IS POSSIBLE TO ZERO CARBON EMISSIONS OF 
BUILDINGS BEFORE 2050
Building emissions show the most rapid fall among industries. 
It is projected in the net zero scenario that CO2 emissions of 
buildings may be reduced to 28 million tons of CO2 with a 
46-percent decrease compared to 2018, and zeroed by 2050.
According to the Net Zero Scenario, the key to this reduction is 
leaving coal and liquid fuels to heat houses and commercial/
corporate from 2030 and switching partly to natural gas and 
largely to electric heat pumps. It is projected that the use of 
natural gas and LPG will be reduced by 13 percent in houses 
and 21 percent in commercial/corporate buildings by 2030 
and fully abandoned in the 2040s.
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It is also assumed that natural gas will be replaced by 
green hydrogen in small amounts after 2035, and green 
hydrogen equivalent to 10 TWh will be used for heating, 
etc. in buildings in 2050 in a rising trend from 2045.

ENERGY EFFICIENCY, ELECTRIFICATION AND 
R&D ARE CRITICAL FOR INDUSTRIAL EMISSIONS
Emissions arising from industrial power consumption 
may fall at a rate comparable to other sectors but it is 
expected to slow down in the long run. According to the 
Net Zero Scenario, power emissions of manufacturing 
industries will fall by 26 percent in 2030 and 67 percent 
in 2050, in comparison with 2018. While high-intensity 
industrial activities will account for 57 percent of the 
remaining 30 million tons of CO2 emissions in 2050, 
low-intensity industrial activities will account for 23.5 
percent of it. Therefore, industrial energy-related emis-
sions will represent 80 percent of all manufacturing 
industries.
R&D in energy efficiency, electrification, new technol-
ogies, green hydrogen and CCSU should be intensified 
to grow the potential of reducing the emissions arising 
from manufacturing processes.
Moreover, a carbon pricing strategy in parallel with the 
international dynamics should be implemented to reduce 
the intensity of emissions in the economy and transform 
the production structure with high added value and low 
emission intensity.

ZERO CARBON ROAD MAP
IPC Coordinator of Climate Change Activities, Dr. Şa-
hin, stated that the economy of Turkey may become 
carbon-free in 30 years, reaching the Net Zero objec-
tive in the early 2050s, and highlighted that clear and 
measurable objectives covering all industries in medium 
term and long term should be set the carbon emission 
values projected in the report. Şahin detailed the road 
map is as follows:
1. 2018 may be considered the peak of emissions and 
emissions may be projected to fall after 2021.
2. In all industries, energy-related carbondioxide emis-
sions may be reduced by 37 percent in 2030 and 32 
percent in 2050, compared to 2018 levels.
3. Since power generation will achieve the fastest re-
duction, power generation-related emissions may half 
by 2030.
4. Coal for power generation may be fully abandoned 
by 2035.
5. Natural gas may be fully abandoned by 2050 by 
making more ambitious grid flexibility solutions.

yüzde 13, ticari/kurumsal binalarda yüzde 21 azaltıldıktan sonra 
2040’larda sonlandırılması öngörülüyor.
2035’ten sonra sisteme doğal gaz yerine küçük ölçekte 
yeşil hidrojen katılmaya başlandığı ve özellikle 2045’ten 
sonra artarak binalarda ısınma vb. için 2050’de 
10 TWh’ye eşdeğer yeşil hidrojen kullanıldığı da 
varsayılıyor.

SANAYİ KAYNAKLI EMİSYONDA ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ, ELEKTRİFİKASYON, AR-GE KRİTİK 
ÖNEMDE
Sanayide enerji tüketiminden kaynaklı emisyonların kısa vadede 
diğer sektörlerin hızında azalması mümkün, uzun vadede ise 
bu hızın düşmesi bekleniyor. Net Sıfır Senaryosu’nda, üretici 
sektörlerin enerji tüketiminden kaynaklanan emisyonlar, 2018 
seviyesine göre 2030’da yüzde 26, 2050’de yüzde 67 azalıyor. 
2050’de kalan 30 milyon ton CO2 emisyonun yüzde 57’si yüksek, 
yüzde 23,5’u ise düşük enerji yoğunluklu sanayi sektörlerinden 
kaynaklanacak, dolayısıyla sanayiden kaynaklanan enerji emis-
yonlarının payı tüm üretici sektörleri içinde yüzde 80’i geçiyor.
Üretim süreçlerinden kaynaklanan emisyonların azaltım po-
tansiyelinin artırılması için ise enerji verimliliği, elektrifikasyon, 
yeni teknolojiler, yeşil hidrojen ve CCSU konusunda araştırma 
ve geliştirme çalışmalarının hızlandırılması gerekiyor.
Ayrıca uluslararası dinamiklere paralel olarak uygulanabilecek 
bir karbon fiyatlama stratejisiyle ekonomide emisyon yoğunluğu 
azaltılarak, üretim yapısının yüksek katma değerli ve düşük emis-
yon yoğunluklu bir yönde dönüşmesinin sağlanması gerekiyor.

SIFIR KARBONUN YOL HARİTASI
Türkiye ekonomisinin 30 yılda karbonsuzlaşabileceğini ve 
2050’lerin başında Net Sıfır hedefine ulaşabileceğini söyleyen 
İPM İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Dr. Şahin, ra-
porda yer verilen karbon emisyon değerlerine ulaşabilmek için 
orta ve uzun vadede bütün sektörleri kapsayan, net ve ölçülebilir 
hedefler konulmasını gerektiğinin altını çizdi. Şahin yol haritasını 
şöyle açıkladı:
1. 2018 emisyonların tepe noktasına çıktığı yıl olarak kabul edile-
bilir ve 2021’den itibaren emisyonların azaltılacağı öngörülebilir.
2. Tüm sektörlerde enerjiden kaynaklanan karbondioksit emis-
yonları, 2030’da 2018 seviyesine göre yüzde 37, bütün karbon-
dioksit emisyonları ise 2030’da 2018 seviyesine göre yüzde 32 
azaltılabilir.
3. Elektrik üretiminin en hızlı azaltım sağlanacak sektör olma-
sından hareketle, elektrik sektöründen kaynaklanan emisyonlar 
2030’da yarıya indirilebilir.
4. Enerji üretiminde kömürün 2035’te tamamen terk edilmesi 
hedeflenebilir.
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5. Elektrik üretiminde doğal gaz, şebeke esnekliğiyle ilgili daha 
iddialı çözümler üretmek yoluyla 2050’de tamamen terk edilebilir.
6. Modern yenilenebilir enerji (rüzgar, güneş, jeotermal ve biyo-
kütle) kurulu gücünün elektrik kurulu gücündeki payı 2030’da 
yüzde 50’ye çıkarılabilir.
7. 2030’a kadar her yıl ortalama 3 GW güneş ve 2,5 GW rüzgar 
enerjisi santrali yapılarak 2030’da her iki yenilenebilir enerjinin 
kurulu gücü yaklaşık 35 GW’a ulaştırılabilir.
8. Elektrikli araçların toplam binek araçları arasındaki oran 
2030’da en az yüzde 20’ye, toplu taşımada ve yük taşımada 
kullanılan araçlar arasındaki oran en az yüzde 10’a çıkarılabilir.
9. Binalarda kömür kullanımının en kısa zamanda sonlandı-
rılması, doğal gazdan elektriğe geçilmesi ve ısı pompalarının 
kullanımının hızlandırılması yoluyla 2030’da 2018 seviyesine 
göre yüzde 50 emisyon azaltımı hedeflenebilir.
10. Sanayide emisyonları azaltacak yeni teknolojilerin geliştiril-
mesi, daha fazla yenilenebilir kaynak kullanımı ve elektrifikasyon, 
döngüsel ekonomi yaklaşımlarının, hammadde tüketiminde 
verimliliğin, geri dönüşüm ve sıfır atık yöntemlerinin kullanılması 
konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları hızlandırılabilir.

6. Share of the modern renewable energy (wind, solar, 
geothermal, biomass) in the installed capacity may be 
raised to 50 percent by 2030.
7. 3 GW of solar and 2.5 GW of wind power capacity can 
be built up each year to increase the installed capacity of 
both renewable energy sources to 35 GW by 2030.
8. The share of electric vehicles can be raised to minimum 
20 percent for passenger cars and 10 percent for mass 
transit and freight vehicles by 2030.
9. 50-percent reduction of building emissions in 2030 
compared to 2018 levels can be achieved by terminating 
the use of coal in buildings, switching from natural gas 
to electricity for heating and accelerating the transition 
to heat pumps.
10. Research and development efforts for developing new 
technologies to reduce emissions in the industry, using more 
renewables and electrification, adopting circular economy 
approaches, ensuring efficiency in raw material consump-
tion, and utilizing recycling and zero waste methods.
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EMBER – TURKEY ELECTRICITY 
REVIEW 2022

NON-HYDRO 
RENEWABLE ENERGY 
EXCEEDS HYDRO 
FOR THE FIRST TIME, 
HOWEVER EMISSIONS 
STAGNATE
Hydropower has a long history in Turkey. Such that the first 
power plant established in Turkey in the early 1900s was a 
hydroelectric power plant. Even so, coal was the main source 
of electricity in the early years of the republic. After 1958, 
we see that the share of hydroelectricity in total production 
increased rapidly and reached up to 60% in 1988. With the 
introduction of natural gas after 1988, coal, natural gas and 
hydroelectricity have been the three major electricity gener-
ation sources of our country for years. 

EMBER – TÜRKIYE ELEKTRIK 
GÖRÜNÜMÜ 2022

HIDRO HARICI 
YENILENEBILIR ILK 
KEZ HIDROELEKTRIĞI 
GEÇTI, ANCAK 
EMISYONLAR 
YERINDE SAYIYOR
Hidroelektrik Türkiye’de çok uzun bir geçmişe sahip. Öyle ki 
Türkiye’de 1900’lerin başında kurulan ilk elektrik santrali bir 
hidroelektrik santraliydi. Yine de cumhuriyetin ilk yıllarında 
kömür elektrik üretiminin ana kaynağı olmuştur. 1958’den 
sonra ise hidroelektriğin toplam üretimdeki payının hızla 
arttığını ve 1988’de %60’lara kadar ulaştığını görüyoruz. 
1988’den sonra doğalgazın da işin içine girmesiyle uzun 
yıllar kömür, doğalgaz ve hidroelektrik ülkemizin başlıca 
üç elektrik üretim kaynağı olmuşlardır. 

Yazı: Ufuk Alparslan
Ember

Danışman, Elektrik ve İklim Veri Analisti
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If we put non-hydroelectric renewable energy plants (solar, 
wind, geothermal and biomass) into a distinct category, it is 
seen that, electricity generation in this category surpassed 
hydroelectricity for the first time in 2021 and took the third 
place. Even though the drought in 2021 had an effect on 
this result, the share of the breakthrough in wind and solar 
cannot be denied. As of 2021, with 9.4% wind and 4.2% 
solar, the share of non-hydro renewable energy in production 
has reached 18%, surpassing hydroelectricity, which has a 
17% share.
Unlike many European countries, electricity generation from 
coal in Turkey continued to decline in 2021. In 2020, with 
the impact of the pandemic, electricity production from coal 
was decreasing all over the world. Furthermore, due to the 
closure of five lignite power plants that did not comply with 
limits for air pollution in Turkey in H1-2020, there was a 
decrease in electricity production from coal.  In 2021, even 
though there was an increase in electricity production from 
lignite with the re-activation of these power plants, there 
was a decrease in total electricity production from coal, due 
to substantial increase in hard coal costs led by imported 
coal. Electricity generation from coal, which has declined for 
the last three years in a row, has thus declined by 8% since 
2018. In Turkey, with the increase in coal prices, generating 
electricity through a new wind or solar power plant to be 
built has become more economical than generating electricity 
through existing power plants that use imported coal.
Despite the increase in renewable energy production led by 
wind and solar, as well as a decrease in electricity production 
from coal, it is seen that carbon emissions per unit electricity 
production in Turkey have not shown a significant improve-
ment in the last 30 years. Considering the year 2021, the 
main reason for this is that the decrease in hydroelectricity 

Hidroelektrik dışındaki yenilenebilir enerji santrallerini 
(güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle) ayrı bir kategoriye 
koyarsak 2021 yılında bu kategorideki elektrik üretiminin 
hidroelektriği ilk kez geçerek üçüncü sıraya yerleştiği görü-
lüyor. Bu sonuçta 2021 yılında yaşanan kuraklığın etkisi olsa 
da özellikle rüzgar ve güneşteki atılımın payı da yadsınamaz. 
2021 yılı itibariyle %9,4 rüzgar, %4,2 güneş olmak üzere, 
hidro harici yenilenebilir enerjinin üretimdeki payı %18’e 
ulaşarak %17’lik paya sahip hidroelektriği geride bıraktı.
Türkiye’de kömürden elektrik üretimi birçok Avrupa ülkesi-
nin aksine 2021 yılında da düşüşüne devam etti. 2020 yılında 
pandeminin etkisiyle birlikte tüm dünyada kömürden elektrik 
üretimi düşüş göstermekteydi. Buna ek olarak Türkiye’de 
2020’nin ilk yarısında hava kirliliği limitlerine uymayan beş 
linyit santralinin kapatılması nedeniyle de kömürden elektrik 
üretiminde düşüş yaşanmıştı.  2021 yılına gelindiğinde ise 
bu santrallerin tekrar devreye girmeleriyle birlikte linyitten 
elektrik üretiminde artış olmasına rağmen, taşkömürü mali-
yetlerindeki yüksek artış nedeniyle ithal kömür öncülüğünde 
toplam kömürden elektrik üretiminde bir kez daha düşüş 
yaşandı. Son üç yıldır üst üste düşen kömürden elektrik 
üretimi böylelikle 2018’den bu yana %8 düşüş göstermiş 
oldu. Kömür fiyatlarındaki artışla birlikte Türkiye’de yeni 
yapılacak bir rüzgar ya da güneş santrali ile elektrik üret-
mek, mevcut ithal kömür santrallerini çalıştırarak elektrik 
üretmekten daha ekonomik hale geldi.
Rüzgar ve güneş öncülüğünde yenilenebilir enerji üreti-
mindeki artışın yanında kömürden elektrik üretiminde dü-
şüş yaşanmasına rağmen Türkiye’de birim elektrik üretimi 
başına düşen karbon emisyonlarının son 30 yıldır kayda 
değer iyileşme göstermediği görülüyor. 2021 yılı özelinde ele 
alındığında, hidroelektrik üretimindeki düşüşün fosil kaynak 
olan doğalgaz santralleri ile karşılanmış olması bunun esas 
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production was met by power plants that use natural gas, 
which is a fossil resource. Before the year 2021, we see that 
the decrease in emissions using renewable energy was neu-
tralized, especially by the increase in the share of imported 
coal-based electricity generation. Therefore, while Turkey 
was better than countries such as England, Germany, the 
Netherlands and Denmark in terms of emissions per kWh in 
2004, it falls behind all of these countries by 2021.
Looking at the last decade, it is seen that there has been a very 
serious increase in Turkey’s electricity consumption. Electricity 
demand, which was 230 TWh in 2011, has reached 326 TWh 
in 2021, which corresponds to an increase of approximately 
42%. On the other hand, we see that merely 60% of the 
increase in electricity consumption in the last decade was 
met by renewable energy generation, while the remaining 
40% is met by fossil fuels. Moreover, the fossil fuel source 
that meets the increase in consumption is both the dirtiest 
electricity generation source and besides it is imported. 32 
TWh of the 100 TWh demand increase since 2011 has been 
met by imported coal. When it comes to coal in Turkey, people 
often think of domestic and national resources. However, this 
is not the case, because half of Turkey’s coal installed power 
uses imported coal. Almost all of the increase in electricity 
production from coal, especially in the last decade, originates 
from imported coal. Turkey’s economic growth-oriented plan in 
recent years increases electricity consumption while increasing 
energy imports at the same time.
Turkey is still highly dependent on hydroelectricity. However, 
hydroelectric generation can vary considerably from year 
to year. Such that it is possible to experience a decrease or 
increase of 30 TWh in hydroelectricity production every year, 
which corresponds to approximately 10% of our country’s elec-

nedeni. 2021 yılından önceki duruma göz attığımızda ise 
özellikle ithal kömür kaynaklı elektrik üretiminin payının art-
tırılmasıyla yenilenebilir enerjinin emisyonlarda sağlayacağı 
düşüşün nötralize edildiğini görüyoruz. Bu nedenle Türkiye 
2004 yılında kWh başına düşen emisyonlarda İngiltere, 
Almanya, Hollanda, Danimarka gibi ülkelerden daha iyi 
durumda iken 2021 yılına gelindiğinde bu ülkelerin hepsinin 
gerisinde kalıyor.
Son on yıllık döneme baktığımızda Türkiye’nin elektrik tü-
ketiminde çok ciddi bir artış olduğu görülüyor. 2011 yılında 
230 TWh saat olan elektrik talebi, 2021 yılında 326 TWh’e 
ulaşmış durumda ve bu da yaklaşık %42 oranında bir artışa 
denk geliyor. Ancak son 10 yılda ortaya çıkan elektrik tüke-
timindeki artışın yalnızca %60’ı yenilenebilir enerji üretimi 
ile sağlanırken kalan %40’lık kısmının fosil yakıtlar ile kar-
şılandığını görüyoruz. Üstelik tüketimdeki artışı karşılayan 
fosil yakıt kaynağı hem en kirli elektrik üretimi kaynağı, 
hem de ithal. 2011’den bugüne yaşanan 100 TWh’lik talep 
artışının 32 TWh’i ithal kömür ile karşılandı. Türkiye’de 
çoğu zaman kömür denilince insanların aklına yerli ve milli 
kaynak geliyor. Halbuki bu doğru değil, Türkiye’nin kömür 
kurulu gücünün yarısı kömürü ithal ediyor. Özellikle son 10 
yılda ortaya çıkan kömürden elektrik üretimindeki artışın da 
hemen hemen tamamı ithal kömür kaynaklı. Türkiye’nin 
son yıllardaki ekonomik büyümeye odaklı planı elektrik 
tüketimini arttırırken enerji ithalatını da arttırıyor.
Türkiye halen hidroelektriğe çok bağımlı durumda. Ancak 
hidroelektrik üretimi yıldan yıla çok büyük değişkenlik göste-
rebiliyor. Öyle ki her yıl hidroelektrik üretiminde 30 TWh’e 
yakın düşüş ya da artış yaşanması mümkün, bu da ülkemizin 
elektrik tüketiminin yaklaşık %10’una tekabül ediyor. Bu-
nunla birlikte elektrik üretiminde hidroelektrik ile doğalgaz 
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tricity consumption. However, there is an inverse correlation 
between hydroelectricity and natural gas in electricity gen-
eration. While the decrease in hydroelectricity compensates 
for natural gas, the increase in hydroelectricity reduces the 
natural gas-based electricity generation. Therefore, in times 
like today, when there is a drought and a global gas crisis, 
we are faced with an energy security risk as we try to make 
up for the decline in hydroelectricity with natural gas power 
plants. Besides that, due to the gas cuts we have experienced 
in the previous days, the natural gas-induced decrease in 
electricity production has also been tried to be compensated 
by the impoundment type hydroelectric power plants, which 
are already affected by the drought. We are almost in a vi-
cious circle. If this spring is also dry and the reservoirs are 
not filled enough, it would not be a surprise to experience a 
new energy crisis this summer. When considered from this 
point of view, it is important to diversify as well as increase 
renewable energy production. For example, in December and 
January alone, wind power plants prevented an additional 
$1.5 billion worth of gas imports.
Turkey has significant potential in all renewable energy sourc-
es such as hydroelectric, wind, solar and geothermal. By this 
means, it is essentially in a more advantageous position than 
all European countries. Although the share of wind and sun in 
total electricity generation approaches 14%, we cannot say 
that they are progressing at a sufficient pace even to meet the 
increase in electricity demand. Hydro, wind and solar energy 
have qualities that can complement each other perfectly. 
Turkey has hydroelectric power plants with huge reservoir 
area. Even if only 5% of these reservoirs are covered with 
floating SPPs, the decrease in electricity production caused by 
drought can easily be compensated. In floating SPP systems, 
water increases the efficiency of solar panels thanks to its 
cooling effect, while solar panels prevent evaporation. The 
reservoir sort of functions as a battery, as production can be 
shifted to other periods by operating less in periods when 
solar energy is high. It has other advantages such as being 
already connected to the electricity grid and eliminating the 
need for land. So the hydro and solar cooperation is a win-win 
situation. In Asian countries which rely on hydroelectricity like 
ours, floating SPP systems are rapidly gaining popularity. 
Currently 2-3 GW projects are being developed. In Europe, 
Portugal tendered for a floating SPP in the past months. By 
taking advantage of this potential, Turkey also needs to take 
steps to strengthen its independence and energy security 
against drought and the gas crises it will trigger.

arasında bir ters orantı söz konusu. Hidroelektrikteki düşüşü 
doğalgaz kompanse ederken, hidroelektrik üretimindeki artış 
doğalgaz kaynaklı elektrik üretimini düşürüyor. Dolayısıyla 
kuraklığın ve küresel gaz krizinin yaşandığı bugünkü gibi 
dönemlerde hidroelektrikteki düşüşü doğalgaz santralleri 
ile kapatmaya çalıştığımız için enerji güvenliği riski ile karşı 
karşıyayız. Bunun yanında geçtiğimiz günlerde yaşadığı-
mız gaz kesintileri nedeniyle elektrik üretiminde doğalgaz 
kaynaklı düşüşü de halihazırda kuraklıktan etkilenmiş olan 
barajlı hidroelektrik santralleri karşılamaya çalıştı. Adeta 
bir kısır döngünün içine girmiş durumdayız. Eğer bu bahar 
da kurak geçer ve barajlar yeteri kadar dolmazsa yazın yeni 
bir enerji krizi yaşanması sürpriz olmaz. Bu açıdan bakıl-
dığında yenilenebilir enerji üretimini arttırmanın yanında 
çeşitlendirmek de önemli. Örneğin yalnızca Aralık ve Ocak 
aylarında rüzgar santralleri 1,5 milyar dolarlık fazladan gaz 
ithalatının önüne geçti.
Türkiye hidroelektrik, rüzgar, güneş ve jeotermal gibi ye-
nilenebilir enerji kaynaklarının hepsinde de kayda değer 
potansiyele sahip. Bu sayede aslında tüm Avrupa ülkelerin-
den daha avantajlı bir konumda. Rüzgar ve güneşin toplam 
elektrik üretimindeki payı %14’lere yaklaşsa da elektrik 
talebindeki artışı karşılamak için bile yeterli hızda ilerlediğini 
söyleyemeyiz. Hidro, rüzgar ve güneş enerjisi birbirlerini çok 
iyi tamamlayabilecek niteliklere sahip. Türkiye’nin devasa 
rezervuar alanına sahip hidroelektrik santralleri var. Bu 
rezervuarların yalnızca %5’lik kısmı bile yüzer GES’ler ile 
kaplansa kuraklığın yarattığı elektrik üretimi düşüşü rahatlıkla 
karşılanabilir. Yüzer GES sistemlerinde su, soğutucu etkisi 
sayesinde güneş panellerinin verimliliğini arttırırken güneş 
panelleri ise buharlaşmayı engelliyor. Güneş enerjisinin fazla 
olduğu dönemlerde daha az çalıştırılarak üretimin başka 
dönemlere kaydırılabilmesi sayesinde rezervuar bir bakıma 
batarya işlevi sağlıyor. Halihazırda elektrik şebekesine bağlı 
olunması, arazi ihtiyacını ortadan kaldırması gibi başka 
avantajları da bulunuyor. Dolayısıyla hidro ve güneş iş bir-
liği tam bir kazan kazan durumu. Bizim gibi hidroelektriğe 
bel bağlamış Asya ülkelerinde yüzer GES sistemleri hızla 
popülerlik kazanmaya başladı. Artık 2-3 GW’lık projeler 
geliştiriliyor. Avrupa’da ise Portekiz geçtiğimiz aylarda yüzer 
GES ihalesi açıkladı. Türkiye’nin de bu potansiyelini de-
ğerlendirerek kuraklığa ve onun tetikleyeceği gaz krizlerine 
karşı enerji güvenliğini ve bağımsızlığını sağlamlaştıracak 
adımlar atması gerekiyor.
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REPORT ISSUED ON 
GREEN HYDROGEN 
PRODUCTION AND 
EXPORT POTENTIAL OF 
TURKEY

A
ccording to the SHURA report, Turkey holds a 
potential to produce 3.4 million tons of green 
hydrogen and export 1.5 to 1.9 million tons of 
hydrogen per year by 2050. The amount of in-
vestment required to produce 3.4 million tons of 

green hydrogen is $85 to 119 billion.
The SHURA Report “Technical and Economic Assessment of 
the Green Hydrogen Production and Export Potential of Tur-
key” drafted in partnership with the Bilkent Centre for Energy 
Policy Research and the Energy Agency of Germany (DENA) 
was introduced online on December 7, 2021. According to 
the report, with the right investments and policies, Turkey can 
produce up to 3.4 million tons (Mt) of green hydrogen and 
export 1.5 to 1.9 Mt of it per year in 2050. The meeting was 
held on December 7, and the keynote speakers were Beatrix 
Massig, Counsellor for Energy Policy at German Federal Min-

TÜRKIYE’NIN 
YEŞIL HIDROJEN 
ÜRETIM VE IHRACAT 
POTANSIYELI IÇIN 
RAPOR YAYINLANDI

S
HURA tarafından hazırlanan rapora göre; Tür-
kiye, 2050’de yıllık 3,4 milyon ton yeşil hidrojen 
üretme ve yıllık 1,5 ila 1,9 milyon ton hidrojen 
ihracat yapma potansiyeline sahip. 3,4 milyon 
ton yeşil hidrojen üretimi için ise gerekli olan 

toplam yatırım tutarı, 85 ila 119 milyar dolar.
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin, Bilkent Enerji Poli-
tikaları Araştırma Merkezi ve Alman Enerji Ajansı (dena) iş 
birliğiyle hazırladığı “Türkiye’nin Yeşil Hidrojen Üretim ve 
İhracat Potansiyelinin Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlen-
dirilmesi” raporu, online tanıtım toplantısında açıklandı. Ra-
porda, uygun yatırımlar ve politikalarla Türkiye’nin 2050’de 
yıllık 3,4 milyon tona (Mt) kadar yeşil hidrojen üretimine 
ulaşabileceği ve bunun 1,5 ila 1,9 Mt’nun ihraç edilebileceği 
belirtildi. 7 Aralık Salı günü gerçekleştirilen etkinliğin açılış 
konuşmalarını, Türk-Alman Enerji Forumu’ndan Alman 
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istry of Economic Affairs and Energy; Dr. Fazıl Kaytez, Head 
of the Department of Energy Policies and Technology at the 
Ministry of Energy and Natural Resources; and Hannes Seidl, 
Head of the Division of Energy Systems and Energy Services 
at German Energy Agency (DENA). 
Seidl pointed out that many countries will import green hy-
drogen to achieve their climate targets and Turkey may take a 
share from the green hydrogen market. “Turkey holds a great 
potential to take part in this new global energy market by 
producing green hydrogen from renewable energy sources. 
This report we present today is an exciting new opportunity 
to enhance the partnership between Germany and Turkey 
in producing green hydrogen,” said Seidl. 
Hasan Aksoy, co-author of the report and Research Coor-

dinator of SHURA En-
ergy Transformation 
Center, reminded that 
Turkey ratified the Par-
is Climate Agreement, 
and pointed to the 
need for a more ambi-
tious climate and en-
ergy transformation 
for 2030 and 2053. 
Highlighting that un-
derstanding the role 
of hydrogen is critical 
for achieving these 
objectives, Aksoy 
said: “Net zero emis-
sion targets pointing 
to 2050 globally focus 
on green hydrogen as 
a common solution for 
decarburization of the 

entire energy system. In 
addition to the potentials of renewable energy sources and 
energy efficiency, the role of green hydrogen should be under-
stood well for transformation of the energy system in Turkey, 
and plans should be made accordingly. For this purpose, the 
current renewable energy supply and the potential of other 
resources should be taken into consideration, and the supply 
potential, fields of use, costs and export potentials of green 
hydrogen should be understood.”

Half of green hydrogen to be assigned to transport 
The report “Technical and Economic Assessment of the Green 
Hydrogen Production and Export Potential of Turkey” focuses 
solely on the use of renewables for hydrogen production 

Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı İkili Enerji İş Bir-
liği Bölümü Direktör Yardımcısı Beatrix Massig, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Politikaları ve Teknoloji 
Dairesi Başkanı Dr. Fazıl Kaytez ile Alman Enerji Ajansı 
(dena) Enerji Sistemleri ve Enerji Hizmetleri Bölüm Başkanı 
Hannes Seidl yaptı. 
İklim hedeflerine ulaşmak için birçok ülkenin yeşil hidrojen 
ithal edeceğini belirten Seidl, Türkiye’nin bu pazardan pay 
alabileceğine dikkat çekti. Seidl, “Türkiye, yenilenebilir 
enerjiden yeşil hidrojen üreterek, küresel çapta yeni oluşan 
bu enerji pazarında en başından itibaren yerini alabilecek 
büyük bir potansiyele sahip. Bugün tanıtımını yaptığımız 
bu çalışma, Almanya ve Türkiye arasında bu alandaki iş 
birliğini güçlendirmek için önemli, aynı zamanda heyecan 
verici bir fırsat sunu-
yor” şeklinde konuştu. 
Raporun yazarların-
dan SHURA Enerji 
Dönüşümü Merkezi 
Araştırma Koordi-
natörü Hasan Aksoy 
ise Türkiye’nin Paris 
İklim Anlaşması’nın 
onayladığını hatırla-
tarak, 2030 ve 2053’e 
yönelik, daha kararlı 
iklim ve enerji dönü-
şümü hedeflerine ihti-
yaç olacağını söyledi. 
Aksoy, bu hedeflere 
ulaşılmasında, hidro-
jenin rolünün anlaşıl-
masının kritik öneme 
sahip olduğunu vur-
gulayarak konuşma-
sına şöyle devam etti: 
Küresel ölçekte 2050’yi işaret eden net sıfır emisyon hedefleri, 
tüm enerji sisteminin karbonsuzlaşması için ortak bir çözüm 
olarak yeşil hidrojenin üzerinde duruyor. Türkiye enerji sis-
teminin dönüşümünde, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji 
verimliliği potansiyellerinin yanında yeşil hidrojenin rolü de 
anlaşılmalı ve planlamalar bu doğrultuda yapılmalı. Bunun 
için mevcut yenilenebilir enerji arzı ve diğer kaynakların 
potansiyeli göz önünde bulundurularak yeşil hidrojen arz 
potansiyelinin, kullanım alanlarının, maliyetlerinin ve olası 
ihracat potansiyellerinin anlaşılması önemli.”

Yeşil hidrojenin yarısı ulaştırmaya 
‘Türkiye’nin Yeşil Hidrojen Üretim ve İhracat Potansiyelinin 

 RAPOR 
 REPORT 

137
Ocak • Şubat • Mart / January • February • March 2022



potentials. The report provides two scenarios for the devel-
opment of renewable energy supply and three scenarios for 
green hydrogen production.
According to the report, a domestic demand for 1 to 2 million 
tons of green hydrogen will emerge on a yearly basis if 5 to 
10 percent of the total energy demand of the manufacturing, 
natural gas and transport industries is replaced by green 
hydrogen by 2050 with the transport sector accounting for 
50 percent of the domestic demand by 2050. Over this pe-
riod, a quarter of the hydrogen demand will be used by the 
industry and the rest by supplying green hydrogen to the 
natural gas grid. 

Renewables to account for 84 percent of electricity
The report gives an account of the current capacity buildup 
rates in a “Baseline Scenario” in which the installed capacity 
of solar, wind and hydroelectric power rises from 44 GW in 
2020 to 129 GW in 2050. The overall yearly power generation 
of 290 TWh from these sources will meet 53 percent of the 
national net power demand of 545 TWh estimated for 2050. 
The “Advanced Scenario” where the technical capacities pro-
jected for solar and wind power estimates that 124.4 TWh of 
extra power can be generated if the 45-GW potential is used. 
This extra capacity will help the overall power generation from 
renewables to meet 84 percent of the net power demand 
in 2050. From 2030 to 2050, the total power generation 
surplus from renewable energy will reach 50 to 55 TWh after 
the provincial demand is deducted. 

$3-4 BILLION OF INVESTMENT PER YEAR 
According to the report, after a potential of 1.9 Mt/year is 
achieved in 2050, hydrogen may be mixed into internation-
al pipelines such as TANAP or converted into ammonia for 
shipping. Techno-economic assessments reveal that green 
hydrogen production costs associated with production of 
green hydrogen for Alkaline and PEM electrolyzer technologies 
running on wind or solar power may drop from $4.14-5.17 
to $1.38-2.46 per kg by 2050.
The total investment cost associated with domestic use and 
export of hydrogen is estimated to be $85 to 119 billion. This 
means an investment of $3 to 4 billion per year from 2021 
to 2050. Current electricity industry investments in Turkey 
are around $7 billion per year. Also, according to the report, 
“Considering estimated costs and potential commercial pricing,  
the hydrogen economy evaluated in the report may make a 
gross contribution of $6 to 8 billion per year in 2050. The 
ability to create new jobs and potential benefits of economic 
activities, reduction of the effects of Carbon Border Adjust-
ment Mechanism, and the import fuel costs avoided will be 
the fundamental benefits of this economy.”

Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi’ raporu, 
hidrojen üretim potansiyelleri için sadece yenilenebilir 
enerji kullanımını dikkate alınarak hazırlandı. Çalışma-
da, yenilenebilir enerji arz gelişimi için iki, yeşil hidrojen 
üretimi içinse üç farklı senaryo kurgulandı.
Raporda, 2050’ye kadar imalat, doğal gaz ve ulaştırma 
sektörlerinin toplam enerji talebinin yüzde 10 ila yüzde 
5’inin yeşil hidrojenle ikame edilmesi halinde, yıllık 1 ila 
2 milyon ton yeşil hidrojen yurt içi talebi ortaya çıkacağı 
belirtiliyor. Ulaştırma sektörü 2050’ye kadar yurt içi tale-
bin yarısını oluşturacak. Bu süre içinde hidrojen talebinin 
dörtte biri sanayi, geriye kalan kısım ise yeşil hidrojeninin 
doğal gaz şebekesine karıştırılması yoluyla kullanılacak. 

Elektriğin yüzde 84’ü yenilenebilir 
kaynaklardan
Çalışmada mevcut kapasite gelişim hızlarının değerlen-
dirildiği ‘Referans Senaryo’ya göre, 2020’de 44 GW olan 
güneş, rüzgar ve hidroelektrik kurulu güç kapasitesinin 
2050 yılında 129 GW’a yükseleceği öngörülüyor. Bu kay-
naklardan sağlanan 290 TWh toplam yıllık elektrik üre-
timi, 2050’de tahmin edilen ülke çapındaki 545 TWh’lik 
net elektrik talebinin yüzde 53’ünü karşılayabilecek. Güneş 
ve rüzgar enerjisi için öngörülen teknik kapasitelerinin 
kullanıldığı ‘Gelişmiş Senaryo’ için ek 45 GW’lık potansi-
yelin kullanılması halinde, yıllık 124,4 TWh ilave elektrik 
üretimi sağlanabilecek. 
Bu ilave kapasiteyle yenilenebilir enerji kaynaklarının 
toplam üretimi, 2050’deki toplam net elektrik talebinin 
yüzde 84’ünü karşılayabilecek. 2030-2050 yıllarını kap-
sayan dönemde, il seviyesinde talep düşüldükten sonra, 
yenilenebilir enerjiden elde edilen toplam üretim fazlası 
elektrik yıllık 50-55 TWh’a ulaşacak. 

YILLIK YATIRIM TUTARI 3-4 MİLYAR DOLAR 
Hidrojenin yurt içi kullanımı ve ihracatını sağlamak ama-
cıyla toplam yatırım hacminin 85 ila 119 milyar dolar 
olacağı hesaplanıyor. Bir başka deyişle, 2021 ile 2050 
arası dönemde ortalama olarak yılda 3 ile 4 milyar dolar 
yatırım maliyeti gerektirecek. Türkiye’de bugünkü elektrik 
sektörü yatırımları yıllık 7 milyar dolar civarında. Tahmini 
maliyetler ve olası ticari fiyatlamalar dikkate alındığında, 
çalışmada değerlendirilen hidrojen ekonomisi 2050’de 
Türkiye ekonomisine yıllık toplam 6 ila 8 milyar dolar 
brüt fayda sağlayabilir. Yeni iş yaratma ve ekonomik faa-
liyetlerin potansiyel yararları, Sınırda Karbon Düzenleme 
Mekanizması’nın etkilerinin azalması ve önüne geçilen 
ithal yakıt maliyetleri ise bu ekonominin temel faydaları 
olacak.
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IEC STANDARTLARINA 
GÖRE PV SANTRALLERIN 
SINIFLANDIRMASI 
Fotovoltaik (PV) izleme sistemleri 
performans takibi için PV tesisinde sensörler 
yardımıyla ölçülen parametreleri toplar 
ve analiz eder. Herhangi bir PV sisteminin 
güvenilir ve istikrarlı çalışmasını sağlamak 
için etkin bir izleme sistemi şarttır. Modern 
tesislerin hepsinde bu sensörler ve izleme 
sistemleri kullanılır.

1. Neden İhtiyaç Var?
Performans izleme sistemlerinin kullanılmasının farklı se-
bepleri olabilir ve bunlar temel olarak aşağıdakiler gibi sı-
ralanabilir:

  PV sistem performansının tasarım beklentileri ve ga-
rantileriyle karşılaştırılması;

  PV sisteminde performans eğilimlerinin belirlenmesi;
  PV sistemindeki olası arızaların lokalizasyonu;
  Farklı konfigürasyonlardaki PV sistemlerinin karşılaş-

tırılması;
  Farklı konumlardaki PV sistemlerinin karşılaştırılması.

Bu çeşitli amaçlar, çeşitli gereksinimlere yol açar ve PV iz-
leme sisteminde kullanılacak sensörler ve analiz yöntemleri, 
belirlenen amaca bağlı olarak değişiklik gösterir.
İzleme sistemi, PV sisteminin boyutuna ve kullanıcı gereksi-

THE CLASSIFICATION OF 
PV PLANTS BASED ON 
IEC STANDARDS
Photovoltaic (PV)monitoring systems collect 
and analyze parameters measured by sensors 
in the PV system for performance monitoring. 
An effective monitoring system is essential to 
ensure the reliable and stable operation of any 
PV system. All modern PV Plants use these 
sensors and monitoring systems.

1. WHY IS THIS NECESSARY?
There may be different reasons for using performance mon-
itoring systems and these can be listed as follows.

  Comparison of PV system performance with design ex-
pectations and guarantees;

  Determination of performance trends in the PV system
  Location of possible defects in the PV system
  Comparison of PV systems in different configurations
  Comparison of PV systems in different locations

These various objectives lead to different requirements. Thus, 
the sensors and analysis methods to be used in the PV mon-
itoring system will vary depending on these objectives.
The monitoring system can be adapted to the size of the PV 
system and the needs of the user. In general, larger and more 
expensive PV plants should have more monitoring points 

Yazı: Burak Sahinkara
SEVEN Sensor

Genel Koordinatör | Makine Mühendisi
General Coordinator | Mechanical Engineer 

Şekil 1 – Fotovoltaik izleme sistemi
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and higher accuracy sensors than smaller and lower-cost 
PV plants. In “Part 1: Monitoring” of “IEC 61724 Performance 
of Photovoltaic Systems” standard, three classifications of 
monitoring systems with differentiated requirements are 
defined, taking into account the size of the PV plant and 
the user targets.

2. Classification of the Monitoring System
Monitoring systems are divided into three classes according 
to the IEC 61724-1 standard as “Class A, Class B, Class 
C” or “High accuracy, medium accuracy, basic accuracy” as 
shown in Table1. Class A or Class B monitoring systems are 
more suitable for large PV plants, while Class C monitoring 
systems are more suitable for smaller systems such as small 
commercial and residential installations. However, users can 
specify any classification for their application, regardless of 
the size of the PV plant.
As per the determined objective, the monitoring system in-
stalled in the PV Plant should be audited periodically. Class 

nimlerine göre şekillendirilebilir. Genel olarak, daha büyük 
ve daha pahalı PV santralleri, daha küçük ve daha düşük 
maliyetli PV santrallerine göre daha fazla izleme noktasına 
ve daha yüksek doğrulukta sensörlere sahip olmalıdır. ‘’IEC 
61724 Photovoltaic system performance’’ standardının ‘’Part 
1: Monitoring’’ kısmında PV santralin boyutu ve kullanıcı 
hedefleri gözetilerek farklılaştırılmış gereksinimlere sahip üç 
izleme sistemi sınıflandırması tanımlanmıştır.

2. İzleme Sistemi Sınıflandırması 
İzleme sistemleri IEC 61724 -1 standardına göre Tablo 1’de 
gösterildiği gibi ‘’A Sınıfı, B Sınıfı, C Sınıfı’’ veya ‘’Yüksek 
Doğruluk, Orta Doğruluk, Temel Doğruluk’’ olmak üzere 
iki farklı şekilde üç sınıfa ayrılmıştır. A Sınıfı veya B Sınıfı, 
devlet veya kurum yatırımları ve ticari yatırımlar gibi büyük 
PV santralleri için daha uygun izleme sistemleri olurken, C 
Sınıfı izleme sistemleri daha küçük ticari ve konut kurulum-
ları gibi küçük sistemler için daha uygun sistemler olacaktır. 
Ancak, kullanıcılar PV santral boyutundan bağımsız olarak 

Resim#1: SEVEN Sensor Meteorolojik Sensörlerin fotoğrafları

Picture#1: The pictures of SEVEN Meteorological Sensors

Tipik uygulamalar A Sınıfı
Yüksek doğruluk

B Sınıfı
Orta doğruluk

C Sınıfı
Temel doğruluk

Temel sistem performans değerlendirmesi X X X

Performans garantisinin belgelenmesi X X

Sistem kayıpları analizi X X

Elektrik şebekesi etkileşim değerlendirmesi X

Arıza lokalizasyonu X

PV teknolojisi değerlendirmesi X

Hassas PV sistem bozulma ölçümü X

Tablo 1 – İzleme sistemi sınıflandırmaları ve önerilen uygulamalar
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A, Class B monitoring systems should be inspected at 
least once a year, preferably more frequently, while class 
C monitoring systems may be inspected at intervals 
determined by site-specific requirements. The inspection 
should check for damage or displacement of sensors, 
moisture or insect residue in enclosures, losses wiring in 
sensors or enclosure, separation of temperature sensors, 
embrittlement of inserts, and other potential problems.
SEVEN Sensor carries out R&D activities with young 
engineers and continue to work in line with this mission 
by serving the industrialization goals of our country 
in the field of high technology. In 2018, the company 
moved to Corum Technopark and focused more on R&D 
activities. These activities were fruitful and resulted in 
international patents for ArGesim.
SEVEN Sensor references to IEC Standards while its 
manufacturing. 

kendi uygulamaları için herhangi bir sınıflandırma belirleyebilir. 
Belirlenen amaca uygun olarak PV santrale kurulan izleme 
sistemi belirli periyotlarla denetlenmelidir. A Sınıfı ve B Sınıfı 
izleme sistemleri en az yılda bir kez ve tercihen daha sık aralıklarla 
denetlenmeli, C Sınıfı izleme sistemleri ise sahaya özel gerek-
sinimlere göre belirlenen aralıklarla denetlenebilir. Denetimde, 
sensörlerde hasar veya yer değiştirme, muhafazalarda rutubet 
veya haşere kalıntıları, sensörlerde veya muhafazalar içinde gevşek 
kablo bağlantıları, sıcaklık sensörlerinin ayrılması, ek parçalarının 
gevrekleşmesi ve diğer olası sorunlar kontrol edilmelidir.
Seven meteorojilik sensör üretimi konusunda uzmanlaşmış kadro-
suyla Çorum Organize Sanayi bölgesinde 2.000m² kapalı alanda 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Aynı zamanda Çorum Teknokent-
teki ofisinde sektör ile ilgili Ar-Ge faaliyetleri devam etmektedir.
Seven sensörleri IEC-60904 ve IEC-61724 standartlarına göre 
üretilmektedir ve bu standartlara uygun şekilde kalibre edil-
mektedir.

Applications Class A High Accuracy
Class B Medium 

Accuracy
Class C Basic Accu-

racy

Performance evaluation of the basic system X X X

Documentation of the performance guarantee X X

System loss analysis X X

Electrical network Interaction Assessment X

Fault localization X

PV technology assessment X

Precise PV system degradation measurement X

Table 1 – Monitoring System Classifications and Suggested Applications
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ALMANYA’NIN %100 YENILENEBILIR ENERJI 
HEDEFINE ULAŞAN ENERJI KASABASI:

“GÜNDER MYM Projesi kapsamında, 8 uzmanın katılımıyla 
yenilenebilir enerji kullanımı ve istihdam belgelendirmesi 
konusunda en iyi örneklerden biri olan Almanya’nın 
Wildspoldsried kasabasına Teknik Gezi düzenlendi. Wildpoldsried 
sakinleri, çatılarına kurdukları güneş panelleri ve kendisini 
finanse eden rüzgar çiftlikleri ile bugün ihtiyaç duyduklarından 
çok daha fazla enerji üretiyor. 2020 yılında %100 yenilenebilir 
enerji hedefine ulaşan kasaba, yalnızca 2.600 nüfusa sahip 
olmasına rağmen Wildpoldsried’in ihtiyaç duyduğundan yüzde 
828 daha fazla elektrik ve yüzde 60 daha fazla ısı üretiyor. 
Fazla üretimlerini ulusal şebekeye geri satarak elde edilen 
yıllık 7 Milyon Euro’nun üzerinde gelir, yerel halka ve belediyeye 
ekonomik, sosyal ve çevresel kaynak olarak geri dönüyor. 
Almanya’nın güneyindeki Bavyera bölgesinde bulunan ve 
yenilenebilir enerji üretiminde ve karbon ayak izini azaltmadaki 
başarıları ile tanınan köyün gelişim sürecini, Belediye Meclisi 
Üyesi Thomas Pfluger ile görüştük.

As part of the GÜNDER MYM Project, a Technical Visit, with the 
attendance of 8 experts, was organized to Wildspoldsried village of 
Germany, which is one of the best examples of renewable energy 
use and employment certification. With solar panels installed on 
their roofs and self-sufficient wind farms, residents of Wildpoldsried 
village produce far more energy than they need today. Achieving its 
100% renewable energy target by 2020, the village of Wildpoldsried 
with a mere population of 2,600, produces 828 percent more 
electricity and 60 percent more heat than it needs. Over 7 Million 
Euros of annual income generated by selling the surplus energy 
production back into the national grid returns back to local people 
and municipality as an economic, social and environmental resource. 
We interviewed Municipal Councilor Thomas Pfluger about the 
development process of the village, located in the Bavarian region 
of southern Germany and known for its achievements in generating 
renewable energy and reducing its carbon footprint.

WILDPOLDSRIED
ENERGY VILLAGE ACHIEVING GERMANY’S 100% 
RENEWABLE ENERGY TARGETS:

Thomas Pfluger, Wildpoldsried Enerji Kasabası’nın 
Belediye Meclisi Üyesi, Elektronik Mühendisi ve Enerji 
Danışmanı
Thomas Pfluger, Municipal Councilor of Renewables 
Village Wildpoldsried, Electronics Engineer and Energy 
Consultant

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

Enerji Muhabiri / Energy Reporter
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1. Where and how were renewable energy 
cooperatives first established in Europe as a 
community-driven and equitable energy system?

Citizen contributionin the energy supply has a long tradition 
in Germany. In the late 19th century, various energy coop-
eratives were formed to generate electrical power in rural 
areas or to establish and run an electric distribution network. 
This was because the larger power companies often found 
it uneconomical to install the electricity grid due to the low 
power consumption in sparsely populated areas. 

2. Can you give us information about the 
renewable resources and installed power used in 
Wildpoldsried’s electricity and heating systems?

In 1997 the people of Wildpoldsried started a series of proj-
ects that produce renewable energy. Initial works were on 
installing wind turbines and biomass power plants for the 
cogeneration of heat and power. Since then, new studies 
have included a number of energy-saving projects, greater 
use of wind and biomass, small hydro plants, photovoltaic 
panels in private homes, and district heating.
Currently, construction of 9 new public buildings has been 
completed, including a school and a gym with solar panels. 
There are 3 companies operating 4 biogas power plants, and 

1. Yenilenebilir enerji kooperatifleri Avrupa’da 
topluluk odaklı ve adil bir enerji sistemi 
olarak ilk nerede ve nasıl kuruldu?

Vatandaşların enerji tedarikine katılımı Almanya’da uzun 
bir geleneğe sahiptir. 19. yüzyılın sonlarında, kırsal alanlarda 
elektrik enerjisi üretmek veya bir dağıtım şebekesi kurmak 
ve işletmek için çeşitli enerji kooperatifleri kuruldu. Bunun 
nedeni, daha büyük enerji şirketlerinin genellikle seyrek 
nüfuslu bölgelerdeki düşük güç tüketimi nedeniyle elektrik 
şebekesi kurmayı ekonomik bulmamalarıydı. 

2. Wildpoldsried’in elektrik ve ısıtma 
sistemlerinde kullanılan yenilenebilir 
kaynakları ve kurulu güç verilerini 
öğrenebilir miyiz?

1997’de Wildpoldsried halkı yenilenebilir enerji üreten bir 
dizi projeye başladı. İlk çalışmalar, ısı ve gücün kojeneras-
yonu için rüzgar türbinleri ve biyokütle santralleri kurmak 
üzerine oldu. O zamandan beri, yeni çalışmalar bir dizi 
enerji tasarrufu projesini, daha fazla rüzgar ve biyokütle 
kullanımını, küçük hidro santralleri, özel evlerde fotovoltaik 
panelleri ve bölgesel ısıtmayı içeriyor.
Bugün, güneş panelleri ile birlikte bir okul ve spor salonu 
da dahil olmak üzere 9 yeni kamu binasının inşaatı tamam-
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the fifth plant is under construction. As of 2021, the village 
has 9 wind turbines located in the nearby hills. 190 private 
homes are equipped with solar energy systems with dividend 
payments. The district heating network has 42 junctions and 
there are 3 small hydroelectric power stations.
More than 350 people own private photovoltaic (5,073 kWp) 
and 150 people own solar thermal power plants (2,100 m2). 
More than 400 private actors, who are exclusively Wildpolds-
ried citizens, have a stake in the 11 wind turbines.

3. What are the financial, social and environmental 
benefits of Wildpoldsried energy cooperatives 
to the local people, local governments and the 
country in general?

First of all, they have much stronger effects than locals real-
ize. In addition to 10% of the municipality’s commercial tax 
revenues, we generate an annual return of several million € 
through citizen-participated power plants.
In the past, energy had to be purchased from the neighboring 
cities. Large quantities of heating oil and electricity had to be 
outsourced. Today we sell our energy to immediate vicinity so 

landı. Beşincisi yapım aşamasında olan 4 biyogaz santralini 
işleten 3 şirket var. 2021 itibariyle, köyün yakındaki tepelerde 
bulunan 9 rüzgar türbini bulunuyor. 190 özel hane, temettü 
ödemesine sahip güneş enerjisi sistemleri ile donatılmış du-
rumda. Bölgesel ısıtma ağının 42 bağlantısı var ve 3 küçük 
hidroelektrik santrali bulunuyor.
350’den fazla kişi özel fotovoltaik (5.073 kWp) ve 150 kişi 
termal güneş enerjisi santrali (2.100 m2) sahibi. 11 rüzgar 
türbininde yalnızca Wildpoldsried vatandaşı olan 400’den 
fazla özel katılımcının payı bulunuyor.

3. Wildpoldsried enerji kooperatiflerinin yerel 
halka, yerel yönetimlere ve genel olarak bir 
ülkeye sağladığı finansal, sosyal ve çevresel 
faydalar nelerdir?

Öncelikle, yerel halkın fark ettiğinden çok daha güçlü etkileri 
var. Belediyenin ticari vergi gelirlerinin %10’una ek olarak 
vatandaş katılımlı santraller ile birkaç milyon € yıllık getiri 
elde ediyoruz.
Geçmişte çevre illerden enerji satın alınması gerekiyordu. 
Büyük miktarlarda kalorifer yakıtı ve elektriği dışarıdan satın 

 Pfluger’in 2050 yılı öngörülerinden bir kesit: 
“2050’de Allgäu iklim açısından %100 nötr 
ve 1 numara olacak. İlçeler ve belediyeler 
arasında iş birliği ile vatandaşlar sadece 
Wildpoldsried’de değil; Allgäu genelinde de 
katılıma teşvik edilecek. Her bölgede yerel 
üreticiler topluluklara katılarak verimin 
doğrudan bölgede kalmasını sağlayacak. 
Sloganı katılım olacak. Ama sadece belediye 
düzeyinde deği;, aynı zamanda her hane 
akıllı çözümlerle başarıya katkıda bulunmuş 
olacak. Bu, özellikle vatandaşların yasal ve 
idari kısıtlamalar olmaksızın birbirleriyle 
bilgi alışverişinde bulunabilecekleri enerji 
ticaret platformları tarafından desteklenecek. 
Üretilen enerji neredeyse hiçbir zaman uzun 
mesafelere taşınmayacak. Enerji, düşük 
maliyetlerle yerel olarak üretilip tüketilecek. 
Yeşil enerji, artık bol miktarda bulunacağı 
için elektriği hidrojene dönüştürmek için 
kullanılacak ve bu sayede Avrupa genelinde 
uzun süreli bir depolama kapasitesi elde 
edilecek.”

A slice of Pfluger’s predictions for 2050: “By 2050, 
Allgäu will be 100% climate neutral and number 
one. Through cooperation between counties 
and municipalities, citizens will be encouraged 
to participate not only in Wildpoldsried but 
throughout Allgäu. Local producers in each 
region will join the communities, ensuring 
that the products stay directly in the region. 
Its motto will be “participation”. But not only 
the municipality, but also every household will 
contribute to success with smart solutions. 
This will be supported particularly by energy 
trading platforms where citizens can exchange 
information with each other without legal 
and administrative restrictions. The energy 
produced will almost never be transported 
long distances. Energy will be produced and 
consumed locally at low costs. Green energy 
will now be used to convert to hydrogen as it 
will be abundant, resulting in long-term storage 
capacity across Europe.”
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we can support local associations and charity projects. This 
means that the benefits go directly to the citizens. We also 
protect nature in our beautiful Allgäu region.
For instance, my family also benefits from the energy tran-
sition: We have been using electric cars for 7 years and we 
have a Photovoltaic system on our roof. I only use 1/3 of the 
electricity I used before and I charge my car almost entirely 
at home. Electricity costs have dropped significantly and I no 
longer have to go to the gas station. With the electricity we 
acquire from solar energy, we drive with a clearer conscience.
Revenue from PV has positive effects on all segments: Many 
things have become fundable and maintainable (gym, village 

alınmak zorundaydık. Bugün enerjimizi çevreye satıyoruz ve 
böylece yerel dernekleri ve hayır projelerini destekleyebiliriz. 
Bu, faydaların doğrudan vatandaşlara gittiği anlamına gelir. 
Ayrıca, güzel Allgäu bölgemizdeki doğayı koruyoruz.
Örneğin; Ailem de enerji geçişinden yararlanıyor: 7 yıldan 
beri elektrikli araba kullanıyoruz ve çatıda bir PV sistemimiz 
var. Daha önce kullandığım elektriğin sadece 1/3›ünü kulla-
nıyorum ve arabamı neredeyse sadece evde şarj ediyorum. 
Elektrik maliyetleri önemli ölçüde düştü ve artık benzin 
istasyonuna gitmem gerekmiyor. Güneş enerjisinden elde et-
tiğimiz elektrik ile daha rahat bir vicdanla araç kullanıyoruz.
PV’den elde edilen gelirin tüm kesimlere olumlu etkileri var: 
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hall, Energy Hotel Kulitiviert [where we presented to you], 
DGH: Village community centre, etc.) Membership fees of 
associations (sports club, music club, etc.) have decreased 
due to low additional costs.
It also makes all residents proud by promoting a sense of 
synergy thanks to the many positive feedbacks.

4. What were the overall barriers to establishing a 
renewable energy community like Wildpoldsried?

At first, many people, myself included, were skeptical. But 
when a project is profitable and working well, good word 
spreads quickly in the village. There is a strong village 

community here and many people want to be a part 
of it and participate. Critics can convince themselves 

of assumed effects and burdens, and at some point 
they no longer want to make a fool of themselves.

5. How do you think renewable energy 
applications can be implemented more by 

local governments in Turkey?
Unfortunately, since I am unfamiliar with the 

circumstances of Turkey, I cannot make a 
judgment on this matter.

6. How do you cooperate with 
other local institutions, non-

governmental organizations, 
and cooperatives?
Above all, mutual exchange of  
knowledge and therefore bene-
fiting from the experience of  
other organisations. You have 
just done that with your visit.
😉

Birçok konu finanse edilebilir ve bakımı yapılabilir hale geldi 
(spor salonu, köy salonu, Energy Hotel Kulitiviert (sizlere su-
num yaptığımız yer), DGH: Köy toplum merkezi vb.) Düşük 
üyelik ücretleri ve düşük ek maliyetler nedeniyle derneklerin 
(spor kulübü, müzik kulübü vb.) üyelik ücretleri azaldı.
Ayrıca, birçok olumlu geri bildirim sayesinde birliktelik 
duygusu teşvik edilerek tüm sakinleri gururlandırmaktadır.

4. Wildpoldsried gibi bir yenilenebilir enerji 
topluluğu kurmanın önündeki genel 
engeller nelerdi?

İlk başta, ben dahil birçok kişi şüpheciydi. Ancak bir 
proje karlı olduğunda ve iyi çalıştığında, köyde olumlu 
bilgiler hızla dolaşır. Güçlü bir köy topluluğu var ve 
birçok insan bunun bir parçası olmak ve katılmak 
istiyor. Eleştirmenler, varsayılan etkiler ve yükler ko-
nusunda kendilerini ikna edebilirler ve bir noktada 
artık kendilerini aptal yerine koymak istemezler.

5. Yenilenebilir enerji 
uygulamalarının Türkiye’de 
yerel yönetimler 
tarafından nasıl daha 
fazla uygulanabileceğini 
düşünüyorsunuz?

Maalesef, Türkiye’deki durumu bil-
mediğim için bu konuda bir yargıda 
bulunamam.

6. Diğer yerel kurumlar, 
STK’lar ve 
kooperatifler ile nasıl 
iş birlikleri yapılıyor?

Her şeyden önce, karşılıklı bil-

Wildspoldsried Enerji Kasabası’nın 2000 
yılından bu yana iklimi korumak için 
beyanları bulunuyor:
• Tükettiğinden daha fazla yenilenebilir enerji 
üret
• Ürettiğinden daha fazla CO2 azalt
• Geleceği şekillendir
• Çocukların yaşam kalitesini koru
• Verimli teknolojilere odaklan
• Rüzgar-güneş-su-odun-biyogaz gibi doğanın 
sunduğu armağanları kullan

-Wildspoldsried Energy Village has 
declarations to protect the climate since 2000:
• Produce more renewable energy than you 
consume
• Reduce more CO2 than you produce
• Shape the future
• Preserve children’s quality of life
• Focus on efficient technologies
• Use nature’s gifts such as wind-sun-water-
wood-biogas

GÜNDER ekibi Wildspoldsried enerji kasabasında.
GÜNDER team in Wildspoldsried Energy Village.
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7. What are your thoughts on the future of 
renewable energy?

I wrote a short article on what our region might look like in 
2050. You can find the details here: https://www.allgaeu-kli-
maschutz.de/download/ideenwettbewerb_gewinner_ener-
gieversorgung.pdf

(Yazar’dan Notlar)
Wildspoldsried Enerji Kasabası’nda 
yenilenebilir enerji tesislerine ve istihdama 
hizmet sağlamak için küçük işletmeler 
de geliştirilmiş. Ayrıca, her inşaatçı pasif 
bir ev inşa ettiğinde topluluktan ödeme 
alabiliyor. Yenilenebilir enerji alanındaki tüm 
bu çalışmaların yanı sıra mesleki eğitimin 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar da 
yapılıyor. Afrika için Yeşil İstihdam girişimi 
ile 200’den fazla öğretmen ve profesyonele 
yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda 
eğitim verilmiş. Bugüne kadar 100’den fazla 
sosyal kurum ve 50 yerel hayır kurumu, yerel 
yenilenebilir enerji sistemlerinin ve topluluk 
enerji projelerinin planlanması ve kurulumu 
için Wildpolshiled kasabasından destek almış.

(Notes from the Author)
Small businesses have also been developed 
to serve renewable energy facilities and 
employment in Wildspoldsried Energy Village. 
Also, every builder can get paid from the 
community when he/she builds a passive 
house. Alongside all these studies in the field of 
renewable energy, studies for the development 
of vocational training are also carried out. Over 
200 teachers and professionals were trained 
on renewable energy technologies through the 
Green Employment for Africa initiative. Up until 
now, more than 100 social institutions and 50 
local charities have received support from the 
village of Wildpoldsried for the planning and 
installation of local renewable energy systems 
and community energy projects.

gi alışverişi ve dolayısıyla diğer kuruluşların deneyimlerin-
den yararlanma. Ziyaretinizle siz de tam bunu yaptınız.😉

7. Yenilenebilir enerjinin geleceği ile ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

2050’de bölgemizin nasıl görünebileceğine dair kısa bir ma-
kale yazdım. Ayrıntıları burada bulabilirsiniz: https://www.
allgaeu-klimaschutz.de/download/ideenwettbewerb_gewin-
ner_energieversorgung.pdf
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The long-awaited climate meeting of the world began at 
Glasgow on Sunday. More than 120 countries are attending 
to discuss how the world can cooperate on controlling climate 
change. The COP26 stands for the 26th United Nations 
Climate Change Conference or Conference of the Parties 26, 
and the meetings have been held since 1995. The grow-
ing concerns on climate change and global warming helped 
meeting to gain popularity worldwide. Many world leaders, 
business people, international institutions, and climate ac-
tivists are participating. 
Alok Sharma, the president of the COP26 meeting, introduced 
three goals for the meeting, which are keeping a 1.5˚C – degree 
limit on temperature rises in reach, consigning coal power to 
history, ending deforestation, and providing financial support 
for green transition to vulnerable nations. In the opening 

Dünyanın uzun zamandır beklediği iklim toplantısı 31 
Ekim Pazar günü Glasgow’da başladı. 120’den fazla ülke, 
dünyanın iklim değişikliğini kontrol etme konusunda nasıl 
işbirliği yapabileceğini tartışmak üzere katılıyor. COP26, 
26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı veya 
Taraflar Konferansı 26 anlamına gelir ve toplantılar 1995’ten 
beri düzenlenmektedir. İklim değişikliği ve küresel ısınma 
konusundaki artan endişeler, toplantının dünya çapında 
popülerlik kazanmasına yardımcı olmuştur. Bu toplantıya 
da birçok dünya lideri, iş insanı, uluslararası kurum ve iklim 
aktivisti katılıyor.
COP26 toplantısının başkanı Alok Sharma, toplantı için üç 
hedef  ortaya koydu; bunlar, erişimde sıcaklık artışlarında 
1.5˚C derecelik bir sınır tutmak, kömür enerjisini tarihe 
bırakmak, ormansızlaşmaya son vermek ve yeşil ekonomiye 

“Bu yazı ilk olarak 4.11.2021 tarihinde Synergy’de yayınlanmıştır.”

GÖKBERK BILGIN / BİLKENT ENERJİ POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ’NDE ARAŞTIRMA 
GÖREVLİSİ VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ

COP26’NIN ÇÖZÜM ÖNERILERINE ELEŞTIREL BIR BAKIŞ

GÖKBERK BILGIN / RESEARCH FELLOW AND EXTERNAL RELATIONS COORDINATOR AT BILKENT 
ENERGY POLICY RESEARCH CENTER

A CRITICAL LOOK AT COP26’S SOLUTION PROPOSALS

SYNERGY / SYNERGY
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speech, the Prime Minister of Boris Johnson stated that “world 
leaders are roughly in the same position with James Bond 
and dealing with a doomsday weapon with a red digital clock 
tick down remorselessly.” All of the speakers emphasized 
that this meeting is the last chance to take action to control 
global warming. 
But, why does keeping temperature rise at 1.5˚C matter so 
much? In his recently published book How to Avoid a Climate 
Disaster: The Solutions We Have and Breakthroughs We 
Need, Bill Gates explains that marginal changes in tempera-
ture create a major impact on the planet. Gates claims that 
we are only 6˚C hotter from the ice age and 4˚C colder from 
the environment where crocodiles were in the polar regions. 
Therefore, each marginal shift in the temperature takes us 
one step away from the world we know. According to the 
World Meteorological Organization projections, keeping our 
lifestyle as it is may cause a 4 to 7˚C increase in temperature 
by 2100. This would mean that some cities near the shores 
will be flooded by the increasing water levels, changing fertile 
areas will create massive immigration movements, and we 
will have to deal with the new diseases that come with the 
heat. If these are the best-case scenarios, what is keeping 
us from taking action right away? 
Soon, the world population will hit 10 billion. Most of these 
newcomers will be the citizens of developing countries that 
lack clean energy technologies. With their economic growth, 
their consumption and hence carbon emissions will also 
go up. The main challenge will be to help these countries 
to convert to green energies so their development will not 
cause additional carbon emissions. We have developed two 
different solutions up to now: to force these countries to give 
up fossil fuels, and second throw money into the problems. 
The first solution does not work for several reasons. First, 
it is way cheaper to use fossil fuels. We are not only using 
them for fuel but also in our daily lives. When you look at 
the things you use, you can tell that more than 90% of them 
contain oil-based refined products. Secondly, these sources 
are more reliable on electricity production since they do not 
rely on weather conditions as much as wind and solar in a 
world where we do not know how to store our energy suffi-
ciently. Finally, the structure of the oil, gas, or steel industry 
does not favor rapid and constant transformations due to 
high sunk costs. Even if you have developed better technol-
ogy, the cost of implementation becomes too high for these 
facilities to convert.
Under this framework, what is being asked from the devel-
oping nations is to increase the burden on their citizens for 
the green transition, buy green technologies, which will get 
cheaper every year from today, and reshape the industry 

geçiş için gelişmekte olan ülkelerle finansal destek sağlamak. 
Açılış konuşmasında Başbakan Boris Johnson, “dünya lider-
lerinin kabaca James Bond ile aynı pozisyonda olduğunu ve 
acımasızca geri sayan kırmızı dijital saatli bir kıyamet silahı ile 
uğraştığını” belirtti. Tüm konuşmacılar bu toplantının küresel 
ısınmayı kontrol etmek adına harekete geçmek için son şansımız 
olduğunu vurguladılar.
Peki sıcaklık artışını 1.5˚C’de tutmak neden bu kadar önemli? 
Yakın zamanda yayınlanan “İklim Felaketini Nasıl Önleriz: 
Mevcut Çözümler ve Yapılması Gerekenler” adlı kitabında Bill 
Gates, sıcaklıktaki marjinal değişikliklerin gezegen üzerinde 
büyük bir etki yarattığını açıklıyor. Gates, buzul çağından sadece 
6˚C daha sıcak ve timsahların kutup bölgelerinde bulunduğu 
ortamdan 4˚C daha soğuk olduğumuzu yapılan bilimsel çalış-
malardan destek alarak gösteriyor. Bu nedenle, sıcaklıktaki her 
küçük artış bizi dünyanın alışık olduğumuz halinden bir adım 
uzaklaştırıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü’nün tahminlerine 
göre, yaşam tarzımızı bugünkü gibi sürdürmek, 2100 yılına 
kadar sıcaklıkta 4 ila 7˚C’lik bir artışa neden olabilir. Bu, kıyıya 
yakın bazı şehirlerin artan su seviyeleri nedeniyle sular altında 
kalacağı, değişen verimli alanların ise sular altında kalacağı 
anlamına geliyor. Bunun sonunda doğacak kitlesel göç hare-
ketleri ve sıcaklarla birlikte gelen yeni hastalıklarla uğraşmak 
zorunda kalacağız. Bunlar en iyi durum senaryolarıysa, bizi 
hemen harekete geçmekten alıkoyan nedir?
Yakında dünya nüfusu 10 milyara ulaşacak. Bu yeni gelenlerin 
çoğu, temiz enerji teknolojilerinden yoksun, gelişmekte olan 
ülkelerin vatandaşları olacak. Bu ülkelerin ekonomik büyüme-
lerinin devam etmesiyle birlikte ile tüketimleri ve dolayısıyla 
karbon emisyonları da artacaktır. Burada karşılaşılan asıl zor-
luk ise gelişimleri bu ülkelerin yeşil enerjilere dönüşmelerine 
yardımcı olarak karbon emisyonlarının artmasına engel olmak 
olacak. Şimdiye kadar iki farklı çözüm geliştirdik: Birincisi, bu 
ülkeleri fosil yakıtlardan vazgeçmeye zorlamak, ikincisi ise de 
sorunların üzerine para atmak.
İlk çözüm birkaç nedenden dolayı çalışmıyor. Birincisi, fosil 
yakıtları kullanmak hala çok daha ucuz. Ayrıca bu ürünleri 
sadece yakıt olarak değil, günlük hayatımızda da kullanıyoruz. 
Kullandığınız şeylere baktığınızda bunların %90›ından fazlası-
nın petrol bazlı rafine ürünler içerdiğini söyleyebilirsiniz. İkincisi 
ise, bu kaynaklar, enerjimizi yeterince depolamayı becereme-
diğimiz bir dünyada rüzgar ve güneş kadar hava koşullarına 
bağlı olmadıkları için elektrik üretiminde daha güvenilirdir. 
Son olarak, petrol, doğal gaz veya çelik endüstrisinin yapısı, 
yüksek batık maliyetler nedeniyle hızlı ve sürekli dönüşümleri 
desteklemez. Daha iyi bir teknoloji geliştirmiş olsanız bile, bu 
tesislerin dönüştürülmesi için uygulama maliyeti çok yüksek olur. 
Bu nedenle sanayinin bu alanında dönüşümler uzun zaman alır.
Bu çerçevede gelişmekte olan ülkelerden istenen yeşil ekonomiye 
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as soon as possible. And this seems the correct way to 
do it for the long term. However, when you ask all these 
from the politicians who are determined to win the next 
elections increasing the burdens on citizens, becomes 
seems like political suicide. Therefore, in these meetings, 
they set goals that require them to take minimum action. 
One of the main challenges of the COP meetings is to 
understand whether all the countries are taking action 
against climate change or are they pretending. 
The opening speech of Boris Johnson can be a good 
example to see the mentality of the world leaders on 
the climate issue. Johnson gives the example of James 
Bond because the way Bond works are perfect for the 
politicians. In most scenarios, Bond saves the world at 
the very last second before the bomb explodes by doing 
only one major operation. It is an approach designed for 
the long-term with a very short-term mentality which 
allows politicians to postpone their actions that would 
create marginal improvements at the expense of their 
political capital on the situation. 
The second solution they have offered is to finance de-
veloping countries to invest more in the green transition. 
Almost every day, one developed country announces that 
they are ready to spend some billion dollars to help global 
energy transition. Here I see two problems. First, these 
countries do not trust developing countries to spend it 
for the energy transition, so many limiting regulations 
come with it. Second, the governments of the developing 
countries do not have the incentive and know-how to 
use that money efficiently. 
We see a similar situation in Elon Musk’s recent dialogue 
with World Food Programme (WFP). When WFP asked 
Elon Musk to donate $6 billion to save 42 million people 
from hunger, Musk asked whether they had a proper plan 
to end world hunger that they could show. As I write this 
article, I have not seen a proper plan presented to him. 
Many criticized Musk for his greediness, yet if WFP had 
done a good job up to now, would they lack the money? 
I do not think so. The organizations succeeding in what 
they are claiming they are doing are already receiving 
enough donations to reach their goals. Other organiza-
tions, on the other hand, always ask more even to be able 
to operate themselves. When Elon Musk first introduced 
his idea of making an electric car, he did not have many 
supporters. Yet, the results built confidence in the compa-
ny, and Tesla eventually became more valuable than all 
car companies combined. This did not happen with green 
incentive packages. Think about nuclear energy. After the 
Fukushima incident in Japan, most of the governments 

geçiş için vatandaşlarının üzerindeki yükün artırılması, bugünden 
itibaren aslında her yıl daha da ucuzlaşacak yeşil teknolojilerin 
satın alınması ve bir an önce sanayi sektörünü temiz enerji ile 
yeniden şekillendirilmesidir. Ve bu, uzun vadede bunu işi yap-
manın doğru yolu gibi görünüyor. Ancak tüm bunları bir sonraki 
seçimleri kazanmaya kararlı siyasetçilere sorduğunuz zaman 
vatandaşların üzerindeki yüklerin artması siyasi intihar gibi gö-
rünüyor. Bu nedenle siyasetçiler bu gibi toplantılarda minimum 
aksiyon almalarını gerektiren göstermelik hedefler belirlerler. 
Dolayısıyla COP toplantılarının temel zorluklarından biri, tüm 
ülkelerin iklim değişikliğine karşı harekete geçip geçmediğini 
veya rol yapıp yapmadığını anlamaktır.
Boris Johnson’ın açılış konuşması, dünya liderlerinin iklim ko-
nusundaki zihniyetini görmek için iyi bir örnek olabilir. John-
son, James Bond örneğini veriyor çünkü Bond’un çalışma şekli 
politikacılar için mükemmeldir. Çoğu senaryoda Bond, yalnızca 
bir büyük operasyon yaparak bomba patlamadan önceki son 
saniyede dünyayı kurtarır. Son saniyeyi yani karbon sıfır olunacak 
yılı baz alan hedefler politikacıların duruma karşı siyasi güçlerini 
kaybetme pahasına marjinal iyileştirmeler yaratacak eylemlerini 
ertelemelerine olanak tanıyan çok kısa vadeli bir zihniyetle uzun 
vadeli tasarlanmış bir yaklaşımdır.
Sundukları ikinci çözüm, gelişmekte olan ülkeleri yeşil geçişe 
daha fazla yatırım yapmaları için finanse etmektir. Neredeyse 
her gün bir gelişmiş ülke, küresel enerji geçişine yardımcı olmak 
için milyarlarca dolar harcamaya hazır olduklarını duyuruyor. 
Burada iki sorun görüyorum. Birincisi, bu ülkeler gelişmekte olan 
ülkelere enerji geçişi için harcama konusunda güvenmiyorlar, 
dolayısıyla para birlikte pek çok sınırlayıcı düzenleme ile geliyor. 
İkincisi ise, gelişmekte olan ülkelerin hükümetleri, bu parayı 
verimli kullanmak için teşvike ve bilgi birikimine sahip değil.
Elon Musk’ın Dünya Gıda Programı (DGP) ile yaşadığı son 
diyalogda da benzer bir durum görüyoruz. DGP, Elon Musk’tan 
42 milyon insanı açlıktan kurtarmak için 6 milyar dolar bağış-
lamasını istediğinde Musk, dünyadaki açlığı sona erdirmek için 
gösterebilecekleri uygun bir planları olup olmadığını sordu. Bu 
yazıyı yazarken, kendisine sunulan uygun bir plan görmedim. 
Pek çok kişi Musk’ı açgözlülüğü nedeniyle eleştirdi, ancak DGP 
şimdiye kadar iyi bir iş çıkarmış olsaydı, paradan yoksun kalırlar 
mıydı? Öyle olacağını düşünmüyorum. Yaptıklarını iddia ettikleri 
işte başarılı olan kuruluşlar, hedeflerine ulaşmak için zaten yeterli 
bağış alıyorlar. Öte yandan başarısız olan diğer kuruluşlar ise 
kendi başlarına faaliyet gösterebilmek için bile her zaman daha 
fazlasını isterler. Örneğin Elon Musk, elektrikli araba yapma 
fikrini ilk ortaya koyduğunda çok fazla destekçisi yoktu. Yine de 
elde ettiği başarılı sonuçlar şirkete olan güveni artırdı ve Tesla 
sonunda tüm otomobil şirketlerinin toplamından daha değerli 
hale geldi. Bu başarı bazı hükümetlerin sağladığı yeşil teşvik pa-
ketleri sayesinde olmadı. Nükleer enerjiyi düşünün. Japonya’daki 
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turned back to nuclear when financing them meant losing 
political support. However, the idea of building safer and 
cleaner nuclear power plants developed by the business 
people and with the investments of Bill Gates, technology 
on smaller nuclear reactors that have fewer risks and 
less pollution developed promisingly. The governments 
and the market could not ignore these developments, 
and investments in nuclear energy began increasing 
again; what I see from these examples is that money 
does not work well with the problems. It works well with 
the solutions. We are not good at finding solutions to our 
problems through spending money. However, if our ideas 
work, they overcome financial constraints themselves. 
On the climate issue, what we are having is a lack of 
technology that is efficient and affordable at the same 
time. So, the focus should be on improving this area. We 
cannot change the nature of politics, but we can update 
our expectations from the politicians. Governments could 
be responsible for protecting nature from further de-
struction, providing basic education to create awareness 
for the next generations, and regularly updating their 
regulations according to the needs of incoming compa-
nies. Solutions will come with the people who are only 
interested in building better technologies, and humanity 
will overcome this problem.

Fukushima olayından sonra, hükümetlerin çoğu, onları finanse 
etmenin siyasi desteği kaybetmek anlamına geldiğini düşündü-
ğünden nükleere sırtını döndü. Ancak iş adamları tarafından 
geliştirilen daha güvenli ve temiz nükleer santraller kurma fikri 
ve Bill Gates’in yatırımları ile daha az risk ve daha az kirliliğe 
sahip daha küçük nükleer reaktörler üzerindeki teknoloji umut 
verici bir şekilde gelişti. Hükümetler ve piyasa bu gelişmeleri daha 
fazla görmezden gelemedi ve nükleer enerjiye yapılan yatırımlar 
yeniden artmaya başladı. Kısaca özetlemem gerekirse benim bu 
örneklerden gördüğüm şey, paranın problemlerle iyi çalışmadığı. 
Para çözümlerle iyi çalışabiliyor. İnsanlık olarak sorunlarımıza 
para harcayarak çözüm bulmakta iyi değiliz. Ancak, işe yaraya-
bilen bir fikir geliştirebiliyorsak, o fikirler finansal kısıtlamaların 
üstesinden kendileri gelebiliyorlar.
İklim konusunda, aynı anda hem verimli hem de uygun ma-
liyetli bir teknoloji eksikliği yaşıyoruz. Bu nedenle, bu alanın 
iyileştirilmesine odaklanılmalıdır. Siyasetin doğasını değiştire-
meyiz ama politikacılardan beklentilerimizi güncelleyebiliriz. 
Hükümetler, doğayı daha fazla tahribattan korumaktan, gelecek 
nesiller için farkındalık yaratmak için temel eğitim vermekten 
ve gelen şirketlerin ihtiyaçlarına göre yönetmeliklerini düzenli 
olarak güncellemekten sorumlu olabilir. Çözümler ise, yalnızca 
daha iyi teknolojiler inşa etmekle ilgilenen insanlarla gelecek ve 
insanlık bu sorunun üstesinden gelecek.
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Last week, the United Nations’ 26th Climate Change Confer-
ence (COP) was held in Glasgow, Scotland. In the conference, 
120 countries were attended to discuss climate change and 
to answer how countries will fight climate change. The con-
ference, attended by world leaders, negotiators, journalists, 
campaigners, activists, and business people, greatly impacted 
the media. The remarkable point was that celebrities and 
famous business people often attracted more attention in 
the press than politicians. 
David Attenborough, who is mostly known for the docu-
mentary series ‘Our Planet,’ and ‘David Attenborough a Life 
on Our Planet’ and former BCC chief, attended the COP26 
to raise awareness about climate change. The 95-year-old 
Attenborough has informed people about many issues such 
as global warming, deterioration of ecosystems, and reduc-
tion of biodiversity with the documentaries he has made. 
Attenborough has worked with all his knowledge on produc-
ing new content to inform people. In COP26, Attenborough 
made seven minutes speech and said that “people were the 

Birleşmiş Milletler 26. İklim Değişikliği Konferansı (COP26) 
Glasgow, İskoçya’da devam ediyor. Konferansta iklim de-
ğişikliğini tartışmak üzere 120 ülkeden temsilciler katıldı ve 
ülkelerin iklim değişikliği ile nasıl mücadele edeceklerine 
cevap bulmaya çalışıyorlar. En çok dikkat çeken noktalardan 
biri ünlülerin ve ünlü iş insanlarının medyada politikacılardan 
daha fazla ilgi görmesi oldu.
Daha çok ‘Our Planet’, ve ‘David Attenborough a Life on 
Our Planet’ adlı belgesel serileri ile tanınan ve eski BCC 
şefi olan David Attenborough, iklim değişikliği konusunda 
farkındalık yaratmak için COP26’ya katılanlardan biriydi. 95 
yaşındaki Attenborough, hayatı boyunca yaptığı belgesellerle 
küresel ısınma, ekosistemlerin bozulması, biyoçeşitliliğin 
azalması gibi birçok konuda insanları yeni içerikler üreterek 
bilgilendirdi. COP26’da Attenborough yedi dakikalık bir 
konuşma yaptı ve “insanlar Dünya’da var olmuş en büyük 
problem çözücülerdi” dedi. Ayrıca liderleri gelecek nesiller 
için çözüm bulmaya, medyayı fon sağlamak için etkili bir 
şekilde kullanmaya, hükümetler tarafından iklim değişikliğini 

“Bu yazı ilk olarak 10.11.2021 tarihinde Synergy’de yayınlanmıştır.”

BAŞAK BOZOĞLU 

IKLIM KONFERANSINDA ÜNLÜLERIN ROLÜ
IMPACT OF CELEBRITIES ON COP26
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greatest problem solvers to have ever existed on Earth.” He 
also called leaders to consider the younger generation to find 
solutions, using media effectively for funding, creating projects 
that governments can use to address climate change. 
Leonardo DiCaprio as a U.N. climate change representative 
attended the Kew Carbon Garden exhibition in COP26. As a 
worldwide known Hollywood star, DiCaprio uses his media 
power to draw the attention of his fans to the conference. The 
actor tweeted that “The climate crisis is here. #COP26 must be 
a turning point to protect people and the planet. Leaders, the 
world is watching and urging you to rise to this moment. There’s 
no time to lose. #ActNow.” An Academy Award-winning actor 
also made a speech for defending climate change as the most 
urgent threat facing enter species at the 2016 Oscars. Thus, 
The Leonardo DiCaprio Foundation worked on public campaigns 
and found funding through media attention to protect diversity 
and ocean and forest life since 1998. The foundation’s aim is 
to support projects all around the world to restore balance to 
the ecosystem, protect wildlife and climate resiliency. Founda-
tion, which has funded over 200 projects and supported 132 
organizations, continues its activities in 50 countries. 
Furthermore, Stella McCartney, who is a world-known fashion 
designer, joined COP26. McCartney’s company, a brand value of 
more than 250 million dollars per year, is one of the first fashion 
giants to implement sustainability in the fashion industry. The 
most crucial move of the brand is to remove all animal-based 
resources such as leather and fur from its collections. Being 
aware of the fashion industry’s impact on the environment and 
climate change and trying to act for the industry’s transforma-
tion, McCartney held the ‘Future of Fashion: Stella McCartney’ 
exhibition at COP26 as part of the Prince Charles Sustainable 
Markets Initiative (SMI). McCartney said, “I want to show my in-
dustry that you can have a business model working in a cleaner, 
more sustainable way. You don’t have to kill and don’t have to 
cut down rainforests, and you can have a sexy, well-designed, 
lasting, beautiful bag. I’m here to show that you can still make 
money.” McCartney is a successful example to show how one 
person impacts the massive industry with her actions and voice. 
During the conferences, world-renowned and productive people 
took part in various events, but these celebrities were not talked 
about as much as a single name; Greta Thunberg. Thunberg is 
a young Swedish activist who first started protests on climate 
change-related issues in August 2018. Thunberg, who first 
caught media attention with her “School strike for climate,” has 
been seen as a climate activist ever since. The aim of her strike 
in 2018 was for the Swedish government to reduce carbon 
emissions by the Paris Agreement, so Thunberg decided not 
to go to school until the Swedish general election. More than 
20,000 students participated in the strike in 270 cities. After 

ele almak için kullanılabilecek projeler oluşturmaya davet etti.
Leonardo DiCaprio, BM İklim Değişikliği Temsilcisi olarak 
COP26’daki Kew Carbon Garden sergisine katıldı. Dünya-
ca ünlü bir Hollywood yıldızı olan DiCaprio, hayranlarının 
dikkatini konferansa çekmek için medya gücünü aktif  şekilde 
kullanan isimlerden bir diğeri oldu. Oyuncu, “İklim krizi bu-
rada. #COP26, insanları ve gezegeni korumak için bir dönüm 
noktası olmalı. Liderler, dünya sizi izliyor ve bu ana yükselmeye 
çağırıyor. Kaybedecek zaman yok. #Şimdi Harekete Geç.” 
şeklide tweet attı. Akademi ödüllü bir oyuncu olan DiCaprio 
2016 Oscar ödül töreninde, türlerin karşı karşıya olduğu en 
acil tehdit olarak iklim değişikliğini savunmak için bir konuşma 
yaptı. Bu nedenle, Leonardo DiCaprio Vakfı 1998’den beri canlı 
türlerinin çeşitliliğini, okyanusu ve orman yaşamını korumak 
için medya aracılığıyla kamu kampanyaları üzerinde çalışıyor. 
Vakfın temel amacı, ekosistem dengesini yeniden sağlamak, 
vahşi yaşamı ve iklimi korumak için dünyanın her yerindeki 
projeleri desteklemektir. Bugüne kadar 200’ün üzerinde projeye 
fon sağlayan ve 132 kuruluşa destek veren vakıf, bugün 50 ülkede 
faaliyetlerini sürdürüyor.
Ayrıca dünyaca ünlü bir moda tasarımcısı olan Stella McCart-
ney de COP26’ya katıldı. Yılda 250 milyon doları aşan marka 
değerine sahip McCartney’nin şirketi, moda sektöründe sürdü-
rülebilirliği hayata geçiren ilk moda devlerinden biri. Geçtiğimiz 
yıllarda markanın en önemli hamlesi deri, kürk gibi hayvansal 
kaynaklı tüm ürünleri koleksiyonlarından çıkarmak oldu. Moda 
endüstrisinin çevre ve iklim değişikliği üzerindeki etkisinin far-
kında olan ve endüstrinin değişimi için harekete geçmeye çalışan 
McCartney, Prens Charles Sürdürülebilir Pazarlar Girişimi 
kapsamında COP26’da ‘Modanın Geleceği: Stella McCartney’ 
sergisini gerçekleştirdi (SMI). McCartney, “Sektörüme daha 
temiz ve daha sürdürülebilir bir şekilde çalışarak bir iş modeline 
sahip olabileceğinizi göstermek istiyorum. Hayvanları öldür-
mek ve yağmur ormanlarını kesmek zorunda değilsiniz yine 
de iyi tasarlanmış, kalıcı, güzel bir çantaya sahip olabilirsiniz. 
Hâlâ para kazanabileceğinizi göstermek için buradayım.” dedi. 
McCartney, tek bir kişinin eylemleri ve sesiyle devasa endüstri 
üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu gösteren başarılı bir örnek.
Konferanslar sırasında dünyaca ünlü ve üretken kişiler çeşitli 
etkinliklerde yer aldı ancak bu ünlüler Greta Thunberg kadar 
konuşulmadı. Thunberg, iklim değişikliği ile ilgili konularda 
protestolara ilk kez Ağustos 2018’de başlayan genç İsveçli bir 
aktivist. İlk kez “İklim İçin Okul Grevi” ile medyanın dikkatini 
çeken Thunberg, o zamandan beri basında iklim aktivisti olarak 
görülüyor. 2018’de başlattığı grevinin amacı İsveç hükümetinin 
Paris Anlaşması uyarınca karbon emisyonlarını azaltmasıydı. Bu 
nedenle Thunberg İsveç genel seçimlerine kadar okula gitmeme 
kararı aldı ve 270 şehirde 20.000’den fazla öğrenci başlattığı 
greve katıldı. Sosyal medyada artan takipçi sayısıyla tanınma-
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her recognition with the increasing number of followers on 
social media, Thunberg participated in the climate protests in 
Europe. Then, Thunberg became a worldwide known public 
figure with her speech at the plenary session at the COP24 
conference held on 12 December 2018. Greta Thunberg’s 
most significant breakout happened at the U.N. Climate 
Summit in front of the world leaders angrily by saying, ‘how 
dare you, you stole my childhood.’ Thunberg, who turned 
from a media figure to a climate activist at 15, has 13.5 
million followers on her social media account today. Over the 
years, Thunberg has been nominated for the Nobel Peace 
Prize three times. 
So, is Greta a climate activist or just a public figure? Seeing 
the COP26 as a colossal failure, Greta said, “What more 
does it take for world leaders to wake up?” again with her 
aggressive statement. She described the U.N. climate change 
summit as a “two-week-long celebration of business.” Greta 
said that “net-zero by 2050. Blah, blah, blah. Net-zero. Blah, 
blah, blah. Climate-neutral. Blah, blah, blah. This is all we 
hear from our so-called leaders. Words that sound great but 
so far have led to no action.” Greta argues that world leaders 
participate in a public relations event with their beautiful but 
non-sense speeches to make promises and announce goals 
about climate. However, one of the research demonstrates 
that there has been no research to show how Greta Thunberg 
impacts climate activism in motivating collective action on 
climate change. Until now, Greta does not talk about any con-
structive solution and what needs to be done, she only says 
we are the solution to the issue, but she does not produce 
or attend any solution or project. Greta’s aggressive actions 
only depend on her speech in front of public speeches, but 
she avoided getting into the detail of what action should be 
taken, saying, “it is nothing to do with me.” Therefore, Greta 
has nothing to say about solutions for climate actions while 
she encourages people to organize protests. 
With the power of the media, every person can become a 
public figure in today’s world. Greta initially gained a lot of 
attention but failed to turn it into an active movement. Ag-
gressively attacking world leaders on climate issues that the 
world needs to find a solution for, such as climate change, is 
not a solution but creates polarization between the younger 
generation and the rest of society. If Greta had used the 
popularity, she gained at a young age and her power to 
speak in the United Nations to support the projects produced, 
fundraising, and support the developments in the field of 
education. Instead of all of her laughing and sarcastic speech 
in COP26, she can attend and become a part of a real solution 
to climate change. Then, she could have turned into a young 
woman who deserved to be nominated for the Nobel Prize.

sının ardından Thunberg, Avrupa’daki iklim protestolarına 
katılmayı sürdürdü.
Ardından Thunberg, 12 Aralık 2018’de düzenlenen COP24 
konferansının genel oturumunda yaptığı konuşmayla dünya 
çapında tanınan bir isim oldu. Greta Thunberg’in en büyük 
çıkışı ise Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde dünya liderlerinin 
önünde öfkeyle ‘nasıl cüret edersiniz, benim gençliğimi çaldınız’ 
diyerek yaptı. 15 yaşında bir medya figüründen iklim aktivisti-
ne dönüşen Thunberg’in bugün sosyal medya hesabında 13,5 
milyon takipçisi var. Thunberg, yıllar içinde üç kez Nobel Barış 
Ödülü’ne aday gösterildi.
Peki, Greta gerçekten bir iklim aktivisti mi yoksa sadece bir 
medya figürü mü? COP26’yı büyük bir başarısızlık olarak gören 
Greta, agresif  tavrıyla basına “dünya liderlerinin uyanması için 
daha ne gerekiyor?” dedi. Ek olarak Birleşmiş Milletler iklim de-
ğişikliği zirvesini “iki haftalık bir iş kutlaması” olarak nitelendirdi. 
Greta, “2050’ye kadar net sıfır” falan filan, net sıfır falan filan, 
iklim nötr falan filan. Sözde liderlerimizden duyduğumuz tek 
şey bu. Kulağa harika gelen ancak şu ana kadar hiçbir eyleme 
yol açmayan sözler.” şeklinde bir açıklama yaptı. Greta, dünya 
liderlerinin iklimle ilgili vaatlerde bulunduklarını ve hedefler 
ilan etmek için güzel ama anlamsız konuşmalarıyla, konferansın 
aslında halkla ilişkiler etkinliği olduğunu savunuyor. Ancak, Greta 
Thunberg Etkisi: Greta Thunberg’i Tanımak, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde İklim Aktivizmine Katılma Niyetlerini Öngörüyor 
adlı akademik çalışmada Greta Thunberg’in iklim değişikliği 
üzerinde toplu eylemi motive etmede bir etkisi olduğunu gösteren 
hiçbir kanıt olmadığını açıklıyor. Şimdiye kadar Greta herhangi 
bir yapıcı çözümden ve ne yapılması gerektiğinden bahsetmedi, 
basın karşısında sıklıkla çözüm biziz diyen ancak herhangi bir 
çözüm ya da projelere katılmayan birisi oldu. Greta sadece 
topluluk önünde sergilediği saldırgan davranışlardan yaptığı 
konuşmalardan ibaret olan bir figür haline dönüştü.  İklim krizi 
ile ilgili ne yapılması gerektiğinin detayına girmekten kaçınarak, 
sorulan sorulara “benim ile ilgili bir şey değil” dedi. 
Medyanın gücü ile günümüz dünyasında her insan bir medya 
figürü haline gelebilir. Greta başlangıçta dünya çapında ilgi 
görmüştü, ancak bunu aktif  bir harekete dönüştüremedi. İklim 
değişikliği gibi dünyanın çözüm bulması gereken bir konuda 
dünya liderlerine agresif  bir şekilde saldırmak bir çözüm değil 
hatta  genç nesil ile toplumun geri kalanı arasında kutuplaşma 
yaratabilecek bir potensiyel. Greta, genç yaşta kazandığı popüla-
ritesini, hele ki Birleşmiş Milletler’deki konuşma gücünü, üretilen 
projeleri desteklemek, kaynak yaratmak ve eğitim alanındaki 
gelişmeleri desteklemek için kullanabilmeliydi. COP26’daki 
tüm gülünç ve alaycı konuşmasının yerine, iklim değişikliği 
konusunda gerçek çözümün bir parçası olabilirdi. O zaman 
Nobel Ödülü’ne aday gösterilmeyi hak eden genç bir kadına 
dönüşebilirdi.
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As the world moves towards a cleaner energy system, elec-
trification is at the heart of this transformation. Hydrogen is 
still a laggard, and carbon capture technologies may need 
higher prices or more innovation, which will take time. The 
easiest route to decarbonization looks like electrification.
The current electricity pricing mechanisms are archaic at 
their best. The capacity markets areforming a split between 
the baseload and the rest. Ever-increasing zero marginal 
cost resources are distorting the price signals. Electricity is a 
uniform product for some or a combination of different ser-
vices for others. So what does that single kWh price means 
for the markets?

Dünya daha temiz bir enerji sistemine doğru ilerlerken elekt-
rifikasyon bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Günümüzde 
hidrojenin gelişimi hâlâ geride kalırken karbon yakalama 
teknolojileri daha yüksek fiyatlara veya zaman alacak daha 
fazla inovasyona ihtiyaç duyabiliyorlar. Bu nedenlerden 
dolayı karbonsuzlaşmanın en kolay yolu elektrifikasyon gibi 
görünmektedir.
Mevcut elektrik fiyatlandırma mekanizmaları, ellerinden 
gelenin en iyisini yapabilmek için çok eskidir. Kapasite pi-
yasaları, temel yük ile geri kalanı arasında bir bölünme 
oluşturuyor. Sürekli artan sıfır marjinal maliyet kaynakları 
ise fiyat sinyallerini bozuyor. Elektrik, bazıları için tek tip bir 

“Bu yazı ilk olarak 19.10.2021 tarihinde Synergy’de yayınlanmıştır.”
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ELEKTRIK FIYATLARINA YENIDEN BAKMAK
REVISITING ELECTRICITY PRICES
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The main question for electricity prices is “If we had ten days 
of electricity storage capacity inour service, will the market 
design be the same?”. I may simplify the question further and 
askif one day of storage will be enough to radically change 
the market structure. The main problem with electricity is you 
can not store it in scale. Interseasonal storage is a bigger 
problem. We designed the current market systems to cover 
up the shortage problem. 
In contrast, the oil market does not have the capacity or 
balancing markets. In a mature commodity, market storage 
makes redundant all these market mechanisms. But storage 
technology is in between hydrogen and renewable electricity 
in terms of progress. 
Most of the consultancy companies can’t run oil price or gas, 
price models. They are either pattern recognizing and repeat-
ing mathematical complexities which modelers hardly grasp 
how they work or simple trend-following forecasts. Electricity 
prices are determined by the fiction created by regulatory 
mechanisms. We do not really know what the real electricity 
prices will be if consumers and producers were to trade with 
each other freely. 
Then there is the consumer price problem. Electricity infra-
structure is more detailed and complex than natural gas or 
coal infrastructure. Therefore infrastructure costs, whether 
smart or digital, are clearly visible in the bills. But there are 
other levies on electricity costs. Ifelectrification is the path 
forward, electricity bills should be simpler, and the natural 
gas bill should be more expensive. This is what some thinkers 
and policymakers around the world are discussing.
The consequences of lower electricity costs compared to 
natural gas will shift heating demand to electricity. EVs are 
not a big problem, but heating with electricity certainly re-
quires firm electric power. If the discussions are leading us to 
electrification, practically a mini nuclear age is coming unless 
another nuclear accident happens.
The whole pricing structure of the electricity markets from 
wholesale to consumers is about to change. But it is too 
frightening to disturb the status quo for an essential com-
modity like electricity. Consumer expectations for electricity 
quality are very high. Our economy is centered around secure 
electricity. If electrification reaches 50% of total final con-
sumption atsome point, price stability will be the key. The 
stability requires new mechanisms from wholesale to final 
consumer prices. But price disparity between natural gas and 
electricity may reach its end of life.

ürün veya diğerleri için farklı hizmetlerin bir kombinasyonu-
dur. Peki bu tek kWh fiyatı piyasalar için ne anlama geliyor?
Elektrik fiyatları için asıl soru, “Hizmetimizde on günlük 
elektrik depolama kapasitemiz olsaydı, piyasa tasarımı aynı 
olur mu?” sorusudur. Soruyu daha da basitleştirebilirim ve 
bir günlük depolamanın piyasa yapısını kökten değiştirmek 
için yeterli olup olmayacağını sorabilirim. Yani elektrikle ilgili 
temel sorun, onu ölçekte depolayamamanızdır. Mevsimler 
arası depolama daha büyük bir sorundur. Mevcut piyasa 
sistemlerini kıtlık sorununu çözebilmek için tasarladık.
Buna karşılık, petrol piyasasının kapasitesi veya dengeleme 
piyasaları yoktur. Olgun bir metada, piyasa depolaması tüm 
bu piyasa mekanizmalarını gereksiz kılar. Ancak depola-
ma teknolojisi, ilerleme açısından hidrojen ve yenilenebilir 
elektrik arasındadır.
Danışmanlık şirketlerinin çoğu petrol fiyatı veya gaz, fiyat 
modelleri çalıştıramaz. Bunlar, ya modelcilerin nasıl çalıştık-
larını güçlükle kavrayabildikleri matematiksel karmaşıklıkları 
ya da trendi takip eden basit tahminleri tanıyan ve tekrarlayan 
matematiksel karmaşıklıklardır. Elektrik fiyatları düzenleyici 
mekanizmaların yarattığı kurgu ile belirlenmektedir. Tüke-
ticiler ve üreticiler birbirleriyle serbestçe ticaret yapsalar, 
gerçek elektrik fiyatlarının ne olacağını gerçekten bilmiyoruz.
Bunun yanında tüketici fiyat sorunu da vardır. Elektrik alt-
yapısı, doğal gaz veya kömür altyapısından daha ayrıntılı ve 
karmaşıktır. Bu nedenle ister akıllı ister dijital olsun, altyapı 
maliyetleri faturalarda açıkça görülmektedir. Ancak elektrik 
maliyetlerine ilişkin başka vergiler de var. Elektrifikasyon 
ileriye giden yol ise, elektrik faturaları daha basit olmalı ve 
doğal gaz faturası daha pahalı olmalıdır. Bu, dünyadaki bazı 
düşünürlerin ve politika yapıcıların tartıştığı şeydir.
Doğal gaza kıyasla daha düşük elektrik maliyetlerinin so-
nuçları, ısıtma talebini elektriğe kaydıracaktır. Bu noktada 
elektrikli araçlar büyük bir sorun değil, ancak elektrikle ısıtma 
kesinlikle sağlam elektrik gücü gerektiriyor. Tartışmalar bizi 
elektrifikasyona götürüyorsa, başka bir nükleer kaza olma-
dıkça pratikte mini bir nükleer çağın geleceğini söyleyebiliriz. 
Toptancıdan tüketiciye kadar elektrik piyasalarının tüm 
fiyatlandırma yapısı değişmek üzere. Ancak elektrik gibi 
temel bir meta için statükoyu bozmak çok korkutucu. Elektrik 
kalitesi için tüketici beklentileri çok yüksektir. Ekonomimiz 
güvenli elektrik etrafında toplanmıştır. Elektrifikasyon bir 
noktada toplam nihai tüketimin %50’sine ulaşırsa, fiyat 
istikrarı anahtar olacaktır. İstikrar, toptan satıştan nihai 
tüketici fiyatlarına kadar yeni mekanizmalar gerektiriyor. 
Ancak doğal gaz ile elektrik arasındaki fiyat farkı ömrünün 
sonuna gelebilir.
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On December 6, Germany’s Olaf Scholz of Social Democratic 
Party (SDP) will swear as the new Chancellor and effec-
tively end Merkel, and her Christian Democratic Union of 
Germany (CDU)’s 16 years of rule. Coalition governments 
are a norm in German politics. Olaf Scholz’s government is 
not an exception to that norm, as his government will be a 
coalition government made up of SDP, Greens, and liberal 
Free Democrats. The prospective government parties agreed 
on a treaty and announced it as a guide to their policies. The 
agreement consists of ambitious economic, foreign, civil, cli-
mate and energy policies and willlikely affect all over Europe 
and possibly the globe. 
During the election process, climate and energy were two of 
the crucial topics that parties and the public focused on. Even 
so that, Greens, whose main platform is based on environment 
and climate, enjoyed a high poll record until CDU and SDP 
struck back. After the election, where SDP came as the leading 
party with a narrow margin, energy and climate issues were 
significant topics to make or break coalition talks between 
parties. Two months after the election, a coalition agreement 
was announced named “Daring more progress-Alliance for 
Freedom, Justice, and Sustainability.” The agreement has 
strong climate and energy goals. The agreement foresees 
reforms and policy changes in renewable energies, natural 
gas, CO2 pricing, negative emissions, industry, and so on. 
The coalition predicts to phase out coal by 2030, 8 years 
before the previous plan. Accordingly, natural gas is viewed 
as a bridge during the transition process. They also support 
an increasing CO2 price along with support for low-income 
households. Regardless, gas prices are already high due to 
every crisis. Therefore, the agreement mentions that there 

6 Aralık’ta Almanya’nın Sosyal Demokratik Parti (SDP)’li 
lideri Olaf  Scholz yeni Şansölye olarak yemin etti ve Angela 
Merkel ve Hristiyan Demokrat Birliği (CDU)’nun 16 yıllık 
yönetimine fiilen son verdi. Koalisyon hükümetleri Alman 
siyasetinde bir normdur. Olaf  Scholz’un hükümeti, SDP, 
Yeşiller ve liberal Hür Demokratlardan oluşan bir koalisyon 
hükümeti olacağından, bu normun bir istisnası değil. Yeni 
hükümette yer alacak partiler bir anlaşma üzerinde anlaştılar 
ve geçtiğimiz hafta bunu politikalarına bir rehber olarak 
açıkladılar. Anlaşma, iddialı ekonomik, dış, sivil, iklim ve 
enerji politikalarından oluşuyor ve muhtemelen tüm Avru-
pa›yı ve Dünya›yı etkileyecek.
Seçim sürecinde partilerin ve kamuoyunun üzerinde durduğu 
iki önemli konu iklim ve enerji oldu. Ana politikaları çevre 
ve iklime dayanan Yeşiller, CDU ve SDP geri dönene kadar 
yüksek bir anket rekorunun tadını çıkardı. SDP’nin küçük bir 
farkla lider parti olarak geldiği seçimden sonra, enerji ve iklim 
konuları partiler arası koalisyon görüşmelerinin yapılması ya 
da kırılması açısından önemli konular oldu. Seçimden iki ay 
sonra, «Daha Cesur İlerleme-Özgürlük, Adalet ve Sürdü-
rülebilirlik İttifakı» adlı bir koalisyon anlaşması açıklandı. 
Anlaşmanın güçlü iklim ve enerji hedefleri var. Anlaşma, 
yenilenebilir enerjiler, doğal gaz, karbon fiyatlandırması, 
negatif  emisyonlar, sanayi ve benzeri alanlarda reformları 
ve politika değişikliklerini öngörmektedir. Koalisyon, önceki 
plandan 8 yıl önce, 2030 yılına kadar kömürü kullanımdan 
kaldırmayı planlıyor. Buna göre doğal gaz geçiş sürecinde bir 
köprü olarak görülüyor. Ayrıca, düşük gelirli hanelere yönelik 
desteğin yanı sıra artan karbon fiyatını da destekliyorlar. Ne 
olursa olsun, her kriz nedeniyle gaz fiyatları zaten yüksek. 
Bu nedenle anlaşma, ısıtma ve nakliye yakıtlarında karbon 

“Bu yazı ilk olarak 8.12.2021 tarihinde Synergy’de yayınlanmıştır.”

ALI BERK BILIR 

ALMANYA’DA  
YENI DÖNEM
NEW ERA IN  
GERMANY

SYNERGY / SYNERGY

160
Ocak • Şubat • Mart / January • February • March 2022



will be no increase in CO2 price on heating and transport fuel. 
The coalition also aims to power 80% of the electricity grid with 
renewables within ten years. Furthermore, the deal proposes 
phasing out gas for power by 2040.
Additionally, the coalition promises to reform the federal Climate 
Action Law in 2022 and implement an immediate action program 
for climate protection. Accordingly, ministries are now required to 
check its law proposal’s effect on climate impact and its compatibil-
ity with the national climate targets. This shows the government’s 
seriousness to institutionalize pro-climate policies. I believe it is 
further enhanced that the new government establishes a new 
climate and Economy Ministry, which will be headed by Green’s 
Robert Habeck, who is also the co-chair of the Green party. Fur-
thermore, the coalition aims to develop an industrial strategy that 
prevents carbon leakage. There are also proposed changes and 
aims in many other areas, such as reaching electrolysis capacity 
of 10 gigawatts by 2030 or sustainable mobility transition that 
makes Germany a lead market for e-mobility. 
More can be written for the agreement’s climate and energy 
focus and aims as it basically includes every sector and even 
day-to-day issues. However, the coalition agreement has big-
ger implications. Germany is the biggest economy in Europe 
and the 4th bigger in the world. Also, it is one of the, if not the 
most, important actors in the European Union. COP26 was not 
a huge success for climate politics. The new German govern-
ment’s commitment and its reform promises seem revolutionary. 
Germany also has the means to influence European politics 
and institutions. For example, the coalition aims to push for an 
EU-wide carbon floor price under the energy trading system 
(ETS). Moreover, the government will support the creation of a 
European Union for green hydrogen and initiate an International 
Climate Club with a uniform CO2 minimum price and a common 
carbon border adjustment. 
The EU and Germany themselves face energy insecurity, espe-
cially this winter as gas prices skyrocketed and Russia leveraged 
its natural resources to deal with the EU countries. Regard-
less, the coalition agreement does not mention Nord Stream 
2, ultimately increasing Germany’s dependence on Russia and 
Russian influence. However, the coalition is critical towards 
Russia on the topics of Belarus and Ukraine which Russia’s aims 
alarmed many in the West. Being critical towards Russia and 
promises of “pushing back” against authoritarian developments 
needs to be conducted carefully if the new German government 
does not want to alienate Russia, which the Merkel Government 
was very careful in its dealing. On the other hand, the promises 
and aims on the energy and climate policies would decrease 
Germany’s dependence on fossil fuel, and apart from helping 
the Globe in its struggle against climate change, it would also 
strengthen Germany’s energy security.

fiyatında herhangi bir artış olmayacağını belirtiyor. Koalisyon 
ayrıca on yıl içinde elektrik şebekesinin %80›ine yenilenebilir 
enerji sağlamayı hedefliyor. Ayrıca anlaşma, 2040 yılına kadar 
elektrik için gazın aşamalı olarak kaldırılmasını öneriyor.
Ayrıca koalisyon, 2022’de Federal İklim Eylem Yasasında 
reform yapma ve iklim koruması için acil bir eylem programı 
uygulama sözü veriyor. Buna göre, bakanlıkların artık yasa tek-
lifinin iklim etkisi üzerindeki etkisini ve ulusal iklim hedefleriyle 
uyumluluğunu kontrol etmesi gerekiyor. Bu, hükümetin iklim 
yanlısı politikaları kurumsallaştırma konusundaki ciddiyetini 
gösteriyor. Yeni hükümetin, aynı zamanda Yeşiller Partisi’nin 
eş başkanı olan Green’den Robert Habeck’in başkanlık ede-
ceği yeni bir İklim ve Ekonomi Bakanlığı kurmasının daha da 
güçleneceğine inanıyorum. Ayrıca koalisyon, karbon kaçağını 
önleyen bir endüstriyel strateji geliştirmeyi amaçlıyor. 2030 
yılına kadar 10 gigawatt’lık elektroliz kapasitesine ulaşmak 
veya Almanya’yı e-mobilite için lider bir pazar haline getiren 
sürdürülebilir mobilite geçişi gibi birçok başka alanda da öne-
rilen değişiklikler ve hedefler var.
Temelde her sektörü ve hatta günlük konuları içerdiğinden, 
anlaşmanın iklim ve enerji odağı ve amaçları için daha fazlası 
yazılabilir. Ancak koalisyon anlaşmasının daha büyük etkileri 
var. Almanya, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 4. büyük eko-
nomisidir. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin en önemli aktörlerinden 
biridir. COP26, iklim politikası için büyük bir başarı değildi. 
Yeni Alman hükümetinin taahhüdü ve reform vaatleri devrim 
niteliğinde görünüyor. Almanya ayrıca Avrupa siyasetini ve 
kurumlarını etkileme araçlarına sahiptir. Örneğin koalisyon, 
enerji ticareti sistemi (ETS) kapsamında AB çapında bir kar-
bon taban fiyatı için bastırmayı amaçlıyor. Ayrıca hükümet, 
yeşil hidrojen için bir Avrupa Birliği kurulmasını destekleyecek 
ve tek tip bir CO2 minimum fiyatı ve ortak bir karbon sınırı 
ayarlaması ile bir Uluslararası İklim Kulübü başlatacak.
AB ve Almanya, özellikle bu kış gaz fiyatlarının hızla artması 
ve Rusya’nın AB ülkeleriyle anlaşmak için doğal kaynaklarını 
kullanması nedeniyle enerji güvensizliği ile karşı karşıya. Ne 
olursa olsun, koalisyon anlaşması Nord Stream 2’den bah-
setmiyor ve sonuçta Almanya’nın Rusya’ya ve Rus etkisine 
bağımlılığını artırıyor. Ancak koalisyon, Rusya’nın hedefleri-
nin Batı’da birçok kişiyi alarma geçirdiği Belarus ve Ukrayna 
konularında Rusya’ya karşı eleştirel bir tavır sergiliyor. Yeni 
Alman hükümeti, Merkel Hükümeti’nin ilişkilerinde çok dikkat-
li davrandığı Rusya’yı yabancılaştırmak istemiyorsa, Rusya’ya 
eleştirel yaklaşmak ve otoriter gelişmelere karşı “geri itme” 
vaatlerini dikkatle yerine getirmesigerekiyor. Öte yandan, enerji 
ve iklim politikalarına ilişkin vaatler ve hedefler, Almanya’nın 
fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltacak ve dünyanın iklim 
değişikliğiyle mücadelesine yardımcı olmasının yanı sıra Al-
manya’nın enerji güvenliğini de güçlendirecektir.
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When the Vision 2030 program of Saudi Arabia was an-
nounced on April 25, 2016, the comprehensive plan delivered 
a clear message about the country’s future expectations. 
With its growing economy and increasing population, the 
Vision sets comprehensible targets to Saudi Arabia such as 
reducing dependency on oil revenues, creating alternative 
energy sources, promoting infrastructural investments, and 
revising health and education systems. As a major actor of 
the Vision, the futuristic NEOM giga-city project is planning 
to gather the aforementioned goals under a single roof. The 
relatively new and ambitious leadership of the Kingdom 
expresses determination about building a regional attraction 
center that has high potential to become the new financial 
and hi-tech hub of the Middle East region. The giant project 
represents the investment model that revises and transforms 

Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 programı 25 Nisan 2016’da 
açıklandığında, kapsamlı plan ülkenin gelecek beklentileri 
hakkında net bir mesaj verdi. Vizyon, büyüyen ekonomisi ve 
artan nüfusu ile Suudi Arabistan’a petrol gelirlerine bağımlı-
lığı azaltmak, alternatif  enerji kaynakları oluşturmak, altyapı 
yatırımlarını teşvik etmek, sağlık ve eğitim sistemlerini revize 
etmek gibi anlaşılır hedefler koyuyor. Vizyonun önemli bir 
aktörü olarak, fütürist NEOM giga-şehir projesi, yukarıda 
belirtilen hedefleri tek bir çatı altında toplamayı planlıyor. 
Krallığın nispeten yeni ve iddialı liderliği, Orta Doğu bölge-
sinin yeni finans ve yüksek teknoloji merkezi olma potansiyeli 
yüksek bir bölgesel cazibe merkezi inşa etme konusundaki 
kararlılığını ifade ediyor. Dev proje, yatırımcıların iş kollarını 
revize eden ve dönüştüren yatırım modelini temsil ediyor. 
Ayrıca imar planı, petrol gelirlerine yüksek oranda bağımlı 

“Bu yazı ilk olarak 8.12.2021 tarihinde Synergy’de yayınlanmıştır.”

ERKIN SANCARBABA 

GELECEĞI INŞA ETMEK – NEOM
CONSTRUCTING THE FUTURE – NEOM 
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investors’ line of business. Furthermore, the construction plan 
has the potential to reveal the evolution process of a country 
that is highly reliant on its oil revenues into an ecosystem 
that is environment-friendly and self-sufficient. 
As the largest exporter of crude oil, Saudi Arabia’s plan to 
construct a sustainable giga-city that is fully energized by 
renewable energy sources can be inspirational for other energy 
producer countries. The $500 billion worth of giga-city plan 
that is part of the country’s 2030 vision is not only about 
building a sustainable ecosystem. The plan represents a 
model in which fossil fuel revenues fund sustainability at last. 
The aforementioned model cannot be implemented without 
the support of the new Saudi leadership and local investors 
alongside international investors of course. The Saudi Arabian 
Public Investment Fund, which operates $500 billion and has 
shareholders such as SABIC and Saudi Aramco, is the leading 
financier of the project. Furthermore, the contribution of the 
money flow which is the result of the Aramco IPO cannot be 
underestimated. After the actualization of the project, the 
world will be witnessed to an investment that is funded by 
a group of companies including oil giants, and fully energized 
by renewable energy sources same time.
As highlighted, the project NEOM promises a giga-city that 
meets its energy requirements from renewable sources only. 
The giga-project targets to save three million tons of CO2 per 
year which equals the emissions of 700.000 automobiles. 
By using solar, wind, and hydrogen-based power generation, 
the main purpose is to provide clean and pollution-free ur-
ban environments. These green energy production methods 
have the potential to evolve production and manufacturing 
back into the community in a zero-emission, carbon-positive 
ecosystem. As a part of the project, Saudi Arabia predicts to 
generate more than 10 GW of energy per year from renew-
able sources such as solar and wind. The aforementioned 
production capacity means replacing about burned power 
of 80.000 barrels per day with green energy. This kind of 
energy production capacity has a crucial role not only in 
meeting the energy requirement of the giga-city but also in 
supplying energy to surrounding settlement areas.
Furthermore, the futuristic city project aims to become one of 
the world’s pathbreaking hubs for green hydrogen as well. 
The planners of NEOM’s green hydrogen plant estimate that 
the construction of the production units will start in the first 
half of 2022. The plant will have the capacity of producing 
produce 650 tons of carbon-free hydrogen per day and 1.2 
million tons of green ammonia per year, which can poten-
tially reduce carbon dioxide emissions by the equivalent 
of 3 million tons per year. In the current state, that kind of 
investment constitutes a unique example and positions the 

bir ülkenin, çevre dostu ve kendi kendine yeten bir ekosisteme 
dönüşüm sürecini ortaya koyma potansiyelini ortaya koyuyor.
En büyük ham petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan’ın 
enerjisini tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından alan 
sürdürülebilir bir giga-şehir inşa etme planı, diğer enerji 
üreticisi ülkeler için ilham kaynağı olabilir. Ülkenin 2030 
vizyonunun bir parçası olan 500 milyar dolarlık giga-şehir 
planı sadece sürdürülebilir bir ekosistem inşa etmekle ilgili 
değil. Plan, sonunda fosil yakıt gelirlerinin sürdürülebilirliği 
finanse ettiği bir modeli temsil ediyor. Söz konusu model, 
elbette uluslararası yatırımcıların yanı sıra yeni Suudi lider-
liğinin ve yerel yatırımcıların desteği olmadan uygulanamaz. 
500 milyar dolarlık faaliyet gösteren ve SABIC ve Saudi 
Aramco gibi hissedarları bulunan Suudi Arabistan Kamu 
Yatırım Fonu, projenin önde gelen finansörü konumunda. 
Ayrıca, Aramco halka arzının sonucu olan para akışının 
katkısı da küçümsenemez. Projenin hayata geçmesinden 
sonra dünya, aralarında petrol devlerinin de bulunduğu 
bir grup şirket tarafından finanse edilen ve aynı zamanda 
tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından beslenen bir 
yatırıma tanık olacak.
Vurgulandığı gibi, NEOM projesi, enerji gereksinimlerini 
yalnızca yenilenebilir kaynaklardan karşılayan bir giga-şehir 
vaat ediyor. Proje, yılda 700.000 otomobilin emisyonuna 
eşit olan üç milyon ton CO2 tasarrufu sağlamayı hedefliyor. 
Güneş, rüzgar ve hidrojene dayalı elektrik üretimi kulla-
narak, temel amaç temiz ve kirlilikten arındırılmış kentsel 
ortamların sağlanması amaçlanıyor. Bu yeşil enerji üretim 
yöntemleri, sıfır emisyonlu, karbon pozitif  bir ekosistemde 
üretimi ve üretimi yeniden topluma dönüştürme potansiye-
line sahiptir. Proje kapsamında Suudi Arabistan, güneş ve 
rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan yılda 10 GW’tan fazla 
enerji üretmeyi öngörüyor. Söz konusu üretim kapasitesi, 
günde yaklaşık 80.000 varil yakılan gücün yeşil enerji ile 
değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu tür bir enerji üretim 
kapasitesi, sadece giga-kentin enerji ihtiyacının karşılanma-
sında değil, çevre yerleşim bölgelerine enerji sağlanmasında 
da önemli bir role sahiptir.
Ayrıca, fütüristik şehir projesi, yeşil hidrojen için de dünyanın 
çığır açan merkezlerinden biri olmayı hedefliyor. NEOM’un 
yeşil hidrojen tesisinin planlayıcıları, üretim birimlerinin 
inşasının 2022’nin ilk yarısında başlayacağını tahmin edi-
yor. Tesis, günde 650 ton karbonsuz hidrojen ve 1,2 milyon 
ton yeşil amonyak üretme kapasitesine sahip olacak. Bu da 
karbondioksit emisyonlarını yılda 3 milyon ton eşdeğeri 
potansiyel olarak azaltabilir. Mevcut durumda bu tür bir 
yatırım eşsiz bir örnek teşkil etmekte ve ülkeyi sektör ve 
bölge açısından oldukça stratejik bir konuma yerleştirmek-
tedir. Bölgede olumlu ayrışmayı yakalama hedefleri olan 
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bir ülke olarak söz konusu yatırım fırsatı hızlandırıcı 
bir etki olabilir.
Sonuç olarak, Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu ve 
NEOM projesi, ülke ve halkı için alternatif  bir gelece-
ği temsil ediyor. Vizyon 2030 kapsamında inşa edilmesi 
planlanan proje, ülkenin sürdürülebilir ve kendi kendine 
yeterli hale gelmesi olarak tanımlanabilecek temel ve 
gelecekteki zorlukların üstesinden gelme potansiyeline 
sahiptir. Bu doğrultuda, sürekli yerel ve uluslararası 
yatırımlar kadar, ülkenin hedef  odaklı liderliğinin kararlı-
lığını sürdürmek de büyük önem taşımaktadır. Kapsamlı 
Vizyon kapsamındaki giga projelerinin akıbeti ise ülkenin 
kamuoyundaki imajı ile doğrudan ilişkilidir. İnsan hakları 
ihlalleri, basın özgürlüğüne doğrudan müdahaleler, hu-
kuk devleti eksikliği girişimin geleceğini doğrudan tehdit 
eden unsurlardan sadece birkaçı. Kısacası, NEOM, 
Suudi Arabistan’ın hayati zorluklarına odaklanıyor ve 
ülkenin geleceğine yönelik ulusal politikaların bir parçası 
olarak uygulanmalıdır.

country in a highly strategic position in the sector and the region. 
As a country that has targets to achieve the positive separation 
in the region, the aforementioned investment opportunity can be 
an accelerator effect.
All in all, the 2030 vision of the Saudi Arabia and the NEOM project 
represents an alternative future for the country and its people. 
The project that is planned to be constructed under Vision 2030 
has the potential to overcome the country’s main and upcoming 
challenges which can be defined as becoming sustainable and 
self-sufficient. In this direction, maintaining the determination of 
the aimful leadership of the country is crucial, just as continuous 
local and international investments. On the other hand, the fate 
of the giga-projects which are within the scope of comprehensive 
Vision is directly related to the country’s image on public opinion. 
The human rights violations, direct interventions to the freedom 
of the press, and deficiency on the rule of law are just the some of 
factors that directly threats the future of the initiative. In short, the 
NEOM centers around the vital challenges of Saudi Arabia, and 
it should be implemented as a part of national policies towards 
the future of the country.
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GÜNDER MYM

MESLEKİ
YETERLİLİK
MERKEZİ

“GÜNDER VOC-TEST MERKEZLERİ  
(GÜNDERMYM) PROJESİ”

Ulusal Meslek Standarları Ulusal Yeterlilikler

• Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli 
Seviye 4 - 12UMS0226-4
• Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli 
Seviye 5 - 12UMS0226-5

• Güneş-Isıl Sistem Personeli Seviye 4 - 
13UMS0295-4
• Güneş-Isıl Sistem Personeli Seviye 5 - 
13UMS0295-5

• Güneş-Isıl Sistem Personeli Seviye 4 - 
15UY0209-4
• Güneş-Isıl Sistem Personeli Seviye 5 - 
15UY0209-5

• Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli 
Seviye 4 - 15UY0208-4
• Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli 
Seviye 5 - 15UY0208-5



Fashion is a massive sector that changes very quickly ac-
cording to seasonality, popularity, and other sectoral trends 
in the world. The fashion industry includes special designs 
(haute-couture) and fast fashion that will offer different 
economic alternatives for consumers. Fast fashion presents 
the collections of famous fashion brands to the people at a 
much cheaper cost, much faster, and in large quantities at 
a much lower price, such as H&M, Stradivarius, ZARA, etc. 
Although fast fashion offers people the opportunity to follow 
fashion inexpensively, it causes irreversible effects on nature.
Last week, Chile was the newest and scariest example of 
fashion’s impact on nature. The Atacama Desert, the driest 
desert in the world in Chile, is exposed to significant pollution 
due to the disposal of at least 39,000 tons of second-hand 

Moda, dünyadaki mevsimsellik, popülerlik ve diğer sektörel 
trendlere göre çok hızlı değişen devasa bir sektör. Moda 
sektörü, tüketicilere farklı ekonomik alternatifler sunacak 
özel tasarımları (haute-couture) ve hızlı modayı (fast fashion) 
içermektedir. H&M, Stradivarius, ZARA gibi  hızlı moda 
şirketleri ünlü moda markalarının koleksiyonlarını çok daha 
ucuza, çok daha hızlı ve fazla miktarda insanlara sunmayı 
hedefler. Hızlı moda, insanlara modayı ucuza takip etme 
imkanı sunsa da doğa üzerinde geri dönüşü olmayan etkilere 
neden olmaktadır. 
Geçen hafta Şili, modanın doğa üzerindeki etkisinin en yeni 
ve en korkunç örneğiydi. Şili’de dünyanın en kurak çölü olan 
Atacama Çölü, en az 39.000 ton ikinci el veya satılmamış 
tekstil ürününün geri dönüştürülememesi nedeniyle önemli 

“Bu yazı ilk olarak 29.11.2021 tarihinde Synergy’de yayınlanmıştır.”

BAŞAK BOZOĞLU 

MODA DAĞI
FASHION MOUNTAIN
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kirliliğe maruz kalıyor. Atacama Çölü›nde yüz binlerce ton 
atık tekstil ürününün çöp dağlarına neden olduğu belirtildi.
 Bunun nedenlerinden biri, son on yılda giyim sektöründe 
çocuk işçiler ve düşük ücretlerle birlikte üretim hızının artma-
sıdır. Petrol kullanımıyla birlikte üretim maliyetleri düştüğü 
için moda üretiminde artan sayıda insan çalışıyor. Özellikle 
polyester, spandex, akrilik ve petrol ürünü olan elastanın 
moda sektöründe hammadde olarak ucuz işgücü ile kul-
lanılmasıyla sektör giderek büyümüştür. Bu durum üretim 
ve tüketim hızını artırmaktadır. Moda endüstrisinin üretim 
hızı bu şekilde devam ederse, 2050 yılına kadar dünya petrol 
tüketiminin %20’si sadece moda endüstrisi tarafından kul-
lanılacak. Bu, 2018’de Hindistan’ın tamamının ürettiğinin 
iki katı kadar karbon anlamına geliyor. Ayrıca BM Sürdürü-
lebilir Moda İttifakı Raporu, endüstrinin yılda yaklaşık 215 
trilyon litre su tükettiğini ve dünyadaki sera gazının yaklaşık 
%2-8’ine neden olduğunu gösteriyor. 
Şili›deki olay, durumun en açık örneklerinden biridir. Petro-
lün ürettiği geri dönüşümü olmayan ve sürdürülemez ürünler 
diğer devletler tarafından kabul görmemekte ve nihayetinde 

or unsold textile products. It has been stated that hundreds 
of thousands of tons of discarded textile products cause 
mountains of garbage in the Atacama Desert. 
One of the reasons is that, over the last decade, the pace of 
production has increased with child labor and low wages in 
the clothing industry. An increasing number of people are 
working in fashion production because production costs are 
falling with the use of oil. The sector has grown gradually, 
especially using polyester, spandex, acrylic, and elastane 
which is a petroleum product, as a raw material in the fashion 
sector with cheap labor. This situation increases the speed 
of production and consumption. If the fashion industry’s 
production speed continues in this way, by 2050, 20% of 
the world’s oil consumption will be used only by the fashion 
industry. It means that twice as much carbon as the entire 
country of India produced in 2018. Moreover, The U.N. Alliance 
for Sustainable Fashion Report demonstrates that industry 
consumes around 215 trillion liters of water per year and 
causes approximately 2-8% of the world’s greenhouse gas 
emissions. 

Kaynak: Insider / Source: Insider
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Şili›de dünyanın her yerinden hızlı moda ürünleri bulunmak-
tadır. EcoFibra’nın kurucusu, asıl sorunun giysilerin biyolojik 
olarak parçalanamaması ve kimyasal ürünler içermesi, bu 
nedenle diğer ülke belediyeleri veya şehir belediyeleri tara-
fından kabul edilmemesi olduğunu iddia ediyor. Ayrıca geri 
dönüştürülemeyen kıyafetlerin doğada yok olması 200 yıl 
alıyor. Giysiler, çölün ortasında bir dağ yaratmanın yanı sıra 
biyolojik olarak parçalanamadıkları için çevre kirliliğini ve 
insanların kimyasala maruz kalmalarını da artırdı. Şili için 
ise çözüm henüz açıklanmadı.
Yenilenebilir doğal malzemelerden üretim yapmak günümüz 
teknolojisi ile elbette mümkün. Bazı hızlı moda markaları 
petrol malzemelerini sürdürülebilir malzemelerle değiş-
tirmeye başladı. Örneğin, H&M geçen hafta Paris’te yeni 
bir koleksiyon olan ‘I am Co-Exist’i (Ben Birlikte Varım) 
sergiledi. Koleksiyonda petrol ürünleri yerine sürdürülebilir 
malzeme olarak Yulex adı verilen patentli, yenilenebilir ve 
doğal kauçuk malzeme gösterildi. Ayrıca, hayvan tüylerine 
bir alternatif  olan FLWRDWN™ ve yağ bazlı ve hayvan 
derilerine bitki bazlı bir alternatif  olan VEGEA™, yeni 
tanıtılan malzemelere örnektir. SpinDye ise %75 daha az 
su, %90 daha az kimyasal ve %30 CO2 azaltımı ile renkler 
oluşturan geri dönüştürülmüş polyester boyamanın yeni 
nesil yolu olarak tanıtıldı. Koleksiyonun önemi, polyesterin 
teknoloji ile geri dönüştürülmesinin ve moda endüstrisinde 
petrol yerine doğal atık malzemelerin kullanılmasının müm-
kün olduğunu göstermektir. Ancak bunun tüm dünyada 
nasıl ve ne miktarda kullanılabileceği hala bir soru işareti.
Sürdürülebilir modanın ülkemizdeki en güzel örneklerinden 
biri WWF Market (World-Wide Foundation). %70 GOTS 
sertifikalı Organik Pamuk ve %30 Geri Dönüşümlü Pol-
yester kullanarak Türkiye’de üretim yapan firma, gençler 
için alternatif  bir seçenek oluşturdu. Marka sadece nesli 
tükenmekte olan hayvanlara dikkat çekmekle kalmıyor, al-
dığınız her üründe ne kadar su tasarrufu sağladığını da net 
bir şekilde gösteren bilgileri sunuyor. En can alıcı nokta ise 
sürdürülebilirlik anlayışının sadece malzeme kullanımı ile 
sınırlı kalmamasıdır. Kumaş, boyama, baskı ve dikim, nak-
liye, satış ve ürün bakımından müşterilere geri dönüşümlü, 
çevre dostu hizmetler sunmaya çalışıyor. İnsanlar alışveriş 
yaparken tercihlerinin farkında olabilir ve sürdürülebilir 
moda akımını yükseltmek için çevre dostu, geri dönüştü-
rülmüş ürünler üreten organik pamuklu ürünlerden oluşan 
markaları tercih edebilirler.
Sektörün değişmesi uzun zaman alsa da insanların bireysel 
tercihleri   birçok şeyi değiştirebilir. Kasım ayı tüm dünyada 
indirim ayı olarak bilinen ve insanları çok daha fazla alışveriş 
yapmaya yönlendirilen Kara Cuma (Black Friday) olarak 
bilinen alışveriş gününün olduğu bir aydır. Kara Cuma, 

The incident in Chile is one of the clearest examples of the 
situation. Non-recyclable and unsustainable products which 
are produced by petroleum are not accepted by other states, 
and eventually there are fast fashion products from all over 
the world in Chile. The founder of EcoFibra claims that the 
main problem is that the clothes are not biodegradable and 
contain chemical products, so they are not accepted by the 
municipalities of other countries or cities municipality.Also, 
it takes 200 years for non-recyclable clothes to disappear 
in nature. In addition to creating a mountain in the middle of 
the desert, clothes also increase environmental pollution and 
chemical exposure, as they are not biologically degradable. 
The solution for Chile has not yet been announced.
The production from renewable natural materials is, of course, 
possible with today’s technology. Some fast fashion brands 
have started to change petroleum materials with sustainable 
materials. For instance, H&M demonstrated a new collection, 
‘I am Co-Exist’, in Paris last week. In the collection, patented, 
renewable, and natural rubber material called Yulex has been 
shown as sustainable material instead of petroleum prod-
ucts. Also, FLWRDWN™, an alternative to animal hair, and 
VEGEA™, a plant-based alternative to oil-based and animal 
skins, are examples of newly introduced materials. SpinDye, 
on the other hand, was introduced as a new generation way 
of dyeing recycled polyester, which creates colors with 75% 
less water, 90% fewer chemicals and 30% CO2 reduction. The 
collection’s significance is to show that it is possible to recycle 
polyester with technology and use natural waste materials 
instead of petroleum in the fashion industry. However, how 
and in what quantity this can be used all over the world is 
still a question mark.
One of the best examples of sustainable fashion in our country 
is the WWF Market (World-Wide Foundation). The company, 
which produces in Turkey using 70% GOTS certified Organic 
Cotton and 30% Recycled Polyester, created an alternative 
option for young people. The brand not only draws attention 
to endangered animals but also offers products that clearly in-
dicate how much water is saved in every product you buy. The 
most crucial point is that the understanding of sustainability 
is not limited only to the use of materials. They try to provide 
recycled, environmentally friendly services to customers from 
fabric, dyeing, printing and sewing, transportation, sales, and 
product maintenance. People may be aware of their choices 
when shopping and may prefer such brands made of organic 
cotton products that produce eco-friendly, recycled products 
to raise the sustainable fashion trend. 
Even if the industry takes a long time to change, people’s 
individual preferences can change many things. November 
is a month known as Black Friday, which is known as a dis-
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Amerika’da başlayan ve Amerikan Şükran Günü tatilinin 
ertesi günü gerçekleşen bir alışveriş konseptidir. İstatis-
tiklere göre, yalnızca ABD’de insanlar 2020’de çevrimiçi 
satışlara 14,13 milyar dolar harcadı ve bu, Kara Cuma’da 
9,03 milyar dolar harcandı. Sosyal medya ile birlikte artan 
alışveriş yapma isteği, özellikle bu tür popüler indirim 
dönemlerinde daha dikkatli olmayı gerektiriyor. Kara 
Cuma tek başına büyük bir ekonomik hareket yaratsa 
da dünyada daha fazla giyim fazlasına neden oluyor. Bu 
bakımdan insanların ihtiyaç duyduklarında uzun yıllar 
kullanabilecekleri çevre dostu ürünleri satın almaya daha 
fazla alışmaları gerekmektedir.
İnsanların ihtiyaç duyduğu veya duymadığı çoğu şeyi 
özellikle indirim gününde alması, dünyanın her yerinden 
büyük moda çöplüğüne neden oluyor. İnsanlar daha 
bilinçli alışveriş yaptıklarında, daha doğru ve çevre dostu 
üretim arttıkça, modanın iklim değişikliğine ve dünyaya 
etkisi daha az olacaktır. Markaların dönüşümü ve bi-
linçli tüketici sayısındaki artış, geri dönüşümü olmayan 
giysi dağlarının oluşmasını engelleyebilir. Sonuç olarak, 
gezegenimiz için satın almadan önce bir şeyi gerçekten 
sorgulamak için doğru zamandayız. 

count month all over the world and leads people to shop much 
more. Black Friday is a shopping concept that started in the 
USA and took place the day after the American Thanksgiving 
holiday. According to statistics, only in the U.S., people spent 
$14.13 billion in online sales in 2020, and that’s $9.03 billion 
spent on Black Friday. The desire for more shopping, which 
has increased with social media, requires being more careful, 
especially during such popular discount periods. Although 
Black Friday creates a big economic movement on its own, it 
causes more clothing surplus in the world. In this regard, people 
need to get more used to buying environmentally friendly 
products that they can use for many years when they need it.
The fact that people buy most of the things whether they need 
or not need, especially on the discount day, causes huge fash-
ion garbage from all over the world. When people shop more 
consciously, the more accurate and environmentally friendly 
production increases, there will be less impact of fashion on 
climate change and the world. The transformation of brands 
and the increase in the number of conscious consumers may 
prevent the formation of mountains of non-recyclable clothes. 
As a result, we are in the right week to really question some-
thing before buying it for our planet.
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Is it really correct to think of a relationship between human 
activities, Antarctica, and global warming? To answer this 
question shall be the main topic of this paper but to com-
prehend the answer better, there will be a quick background 
information introduction:
Antarctica is, as you know, a unique continent due to its 
being on the average coldest region on earth. Unfortunately, 
this uniquely beautiful land is referred to for global warming, 
and the word “Antarctica” is often accompanied by the word 
“melting,” and if a person likes to surf on the Internet, or watch 

İnsan faaliyetleri ile Antarktika ve küresel ısınma arasında bir 
ilişki düşünmek gerçekten doğru mu? Bu soruyu cevaplamak 
bu makalenin ana konusu olacak, ancak cevabı daha iyi 
anlamak için hızlı bir arka plan bilgisi girişi olacak:  
Antarktika, bildiğiniz gibi, dünyanın ortalama en soğuk 
bölgesinde yer alması nedeniyle eşsiz bir kıtadır. Ne yazık 
ki, bu eşsiz güzellikteki topraklar sürekli küresel ısınma ile 
anılır ve “Antarktika” kelimesine genellikle “erime” kelimesi 
eşlik eder. Eğer internette gezinmeyi veya televizyon izlemeyi 

“Bu yazı ilk olarak 22.11.2021 tarihinde Synergy’de yayınlanmıştır.”

HALIL ÖZTÜRK 

ANTARKTIKA VE KÜRESEL ISINMA: 
OLASILIK MI KESINLIK MI? 
ANTARCTICA AND GLOBAL WARMING: 
PROBABILITY OR CERTAINTY?
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the TV, maybe s/he sees some news upon Antarctica’s being 
melting on a daily basis. To exemplify, on the BBC website, 
except daily news on global warming, there is a part named 
“Future Planet” for a sustainable world, which includes writ-
ings about sustainability closely related to global warming 
and some of which includes the “problem of Antarctica.” At 
this point, before continuing, I want to introduce a United 
Nations (UN) body, Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC). The IPCC provides regular assessments of 
the scientific basis of climate change, its impacts and future 
risks, and options for adaptation and mitigation. The IPPC 
attempts to reach a consensus among hundreds of scientists, 
diplomats, and politicians, which is seen as impossible. Sup-
pose, we accept the following statement that one cannot talk 
about international affairs without knowing the letters UN. In 
that case, we may accept the following statement that s/he 
neither can talk about climate change without knowing IPPC. 
To continue, generally, we say, indeed are said, that human is 
responsible for melting the ice in Antarctica, which will bring 
us just trouble such as shortage in clean water in the future, 
flooding, and so forth. Nevertheless, is this claim is perfectly 
correct? Answering this question shall be the main focus of 
this paper, where I will only give some information without 
personal calculations, ideas, etc.
Antarctica is melting.  The statement we will investigate is 
simply that “human makes Antarctica be melting.”  As inves-
tigating, we will point out two different aspects.
Firstly,  in 2007, IPPC Fourth Assessment Report claims that 
it is very likely that global climate change of the past fifty 

seviyorsanız, Antarktika’nın her gün erimesiyle ilgili bazı 
haberler görürsünüz. Örnek vermek gerekirse, BBC web 
sitesinde küresel ısınma ile ilgili günlük haberler dışında, 
sürdürülebilir bir dünya için «Geleceğin Gezegeni» adlı, 
küresel ısınmayla yakından ilgili sürdürülebilirlik ile ilgili 
yazıların yer aldığı ve bir kısmı “Antarktika sorununu” içeren 
bir bölüm var. Devam etmeden önce, bir BM organı olan 
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ni (IPCC) tanıtmak 
istiyorum. IPCC düzenli iklim değişikliği, onun etkileri ve 
gelecekteki risklerin bilimsel temelini değerlendirmelerini 
ve adaptasyon ve etkileri azaltma seçenekler sağlar. IPPC, 
yüzlerce bilim insanı, diplomat ve politikacı arasında imkansız 
görülen bir fikir birliğine varmaya çalışıyor. BM harflerini 
bilmeden uluslararası meseleler hakkında konuşamayacağı-
mıza dair aşağıdaki ifadeyi kabul ettiğimizi varsayalım. Bu 
durumda, IPPC’yi bilmeden iklim değişikliği hakkında da 
konuşamayacağına dair aşağıdaki ifadeyi kabul edebiliriz.      
Devam etmek için, genel olarak, Antarktika’daki buzu erit-
mekten insanın sorumlu olduğunu söylüyoruz, bu da bize 
gelecekte temiz su kıtlığı, sel vb. gibi sorunlar getirecek. 
Bununla birlikte, bu iddia tamamen doğru mu? Bu soruyu 
cevaplamak, kişisel hesaplamalar, fikirler vb. olmadan sadece 
bazı bilgiler vermeye çalışacağım bu makalenin ana odak 
noktası olacaktır.    
Antarktika eriyor. Araştıracağımız ifade basitçe “Antarktika’yı 
insan eritiyor”. Araştırırken, iki farklı yönü işaret edeceğiz.    
İlk olarak, 2007’de, IPPC Dördüncü Değerlendirme Raporu 
, son elli yılda yaşanan küresel iklim değişikliğinin çoğun-
lukla insan faaliyetleri nedeniyle çok muhtemel olduğunu 

Şekil 1: Küresel Isınma. 2000’den 2020’ye kadar Dünya’nın ortalama sıcaklığı

Figure 1: Global Warming. The Earth’s average temperature from 2000 to 2020

Kaynak: NASA   • Source: NASA
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years due mostly to human activities; very likely is equivalent to 
more than 90% here as said in the report.  With an elementary 
probability knowledge, it means that there is a 10% chance to 
claim we cannot blame humans for global warming.  Also, the 
Figure 1 reflect some bumpy fluctuations in temperature anomaly 
year by year; what caused such fluctuations, we cannot know 
because if we use relative frequency of probability, we know that 
if you flip a fair coin 100 times, you do not always see a 50 head 
50 tail case.  Therefore, the source of these fluctuations may 
be rooted in some natural events instead of human activities.
Secondly, according to NASA, between 2002 and 2020, Ant-
arctica shed an averagely 149 billion metric tons of ice per 
year, which contributes to global sea levels, which appears the 
effect of global warming. Nonetheless, maybe the appearance 
does not reflect reality. IPCC scientists, in 2000, estimated the 
relationship between total ice change and global warming. Star-
tlingly, without exception, all the scientists predicted that global 
warming would increase the ice of Antarctica. The reason why this 
was the result is actually simple: The warmer weather, the more 
evaporation of water, which means added snow and expectation 
for growth in Antarctic ice mass; also, it ought to be noted that 
with a 1 or 2 Celsius warming, Antarctica remains very cold. On 
the other hand, we have hitherto seen that Antarctica is melting. 
That is a contradiction, and naturally, this conclusion does not 
disprove global warming. Instead, we can understand that our 
warming understanding is not enough to say something exact 
about melting in Antarctica. Ergo, when we hear some news on 
Antarctica’s being melting and its relation with global warming, 
we can understand that it could be, not necessarily, it is.
In conclusion, global warming is an issue debated literally ev-
erywhere, every day by everyone.  The statement “Antarctica 
is melting” makes this issue more frightening for some of us.  
However, interestingly, there is no such perfect information 
relating the problem of Antarctica with global warming as we 
thought.  Instead, there is a probability.

iddia ediyor; büyük olasılıkla raporda belirtildiği gibi burada 
%90’dan fazlasına eşdeğerdir. Temel bir olasılık bilgisi ile, kü-
resel ısınma için insanları suçlayamayacağımızı iddia etmek 
için %10 şansımız olduğu anlamına gelir. Ayrıca, Şekil 1 yıldan 
yıla sıcaklık anomalisindeki bazı inişli çıkışlı dalgalanmaları 
yansıtmaktadır; bu tür dalgalanmalara neyin neden olduğunu 
bilemeyiz çünkü göreceli olasılık frekansını kullanırsak, adil bir 
bozuk parayı 100 kez atarsanız, her zaman 50 yazı ve  50 tura 
gelmesi gibi bir durum görmeyeceğinizi biliyoruz. Dolayısıyla 
bu dalgalanmaların kaynağı insan faaliyetlerinden ziyade bazı 
doğa olaylarından kaynaklanıyor olabilir.  
İkincisi, NASA›ya göre, 2002 ve 2020 yılları arasında Antarkti-
ka’da , küresel ısınmanın etkisi gibi görünen küresel deniz seviye-
lerine katkıda bulunan yılda ortalama 149 milyar metrik ton buz 
eridi . Bununla birlikte, belki de görünüm gerçeği yansıtmıyor. 
IPCC bilim adamları, 2000 yılında, toplam buz değişimi ile kü-
resel ısınma arasındaki ilişkiyi tahmin ettiler. Şaşırtıcı bir şekilde, 
istisnasız tüm bilim adamları , küresel ısınmanın Antarktika›nın 
buzunu artıracağını tahmin ettiler. Sonuç basitti: Daha sıcak 
hava, daha fazla su buharlaşması, bu da ilave kar ve Antarktika 
buz kütlesinde büyüme beklentisi anlamına geliyor; Ayrıca, 1 
veya 2 Santigrat ısınma ile Antarktika’nın çok soğuk kaldığına 
dikkat edilmelidir. Öte yandan, şimdiye kadar Antarktika›nın 
eridiğini gördük. Bu bir çelişkidir ve doğal olarak bu sonuç 
küresel ısınmayı çürütmez. Bunun yerine, ısınma anlayışımızın 
Antarktika’daki erime hakkında kesin bir şey söylemek için yeterli 
olmadığını anlayabiliriz. Dolayısıyla, Antarktika’nın erimesi ve 
küresel ısınma ile ilişkisi hakkında bazı haberler duyduğumuzda, 
bunun olabileceğini anlayabiliriz, öyle değil.
Sonuç olarak, küresel ısınma herkes tarafından her gün her yerde 
tartışılan bir konudur. “Antarktika eriyor” ifadesi bu konuyu 
bazıları için daha da korkutucu kılıyor. Ancak ilginç bir şekilde, 
Antarktika sorunu ile küresel ısınma hakkında düşündüğümüz 
gibi mükemmel bir bilgi yok. Bunun yerine, bir olasılık var.
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Temiz Hava Hakkı 
Platformu: “Türkiye’nin 
yarısı soluduğu havayı 
bilmiyor”
Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP)’nun hazırladığı 
“Kara Rapor 2021: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri” 
çalışması yayınlandı. Bu yıl dördüncüsü yayınlanan 
raporda, Türkiye’nin bazı illerinde yıllardır 
çözülemeyen ciddi hava kirliliği sorunları yaşandığı 
ortaya konuldu. Son 5 yılın hava kalitesinin incelendiği 
raporda, 2020 yılında ölçüm yapılan istasyon sayısının 
arttığına dikkat çekildi. Ancak TÜİK tarafından 2020 
yılına ait ölüm verileri açıklanmadığı için; 2017 yılından 
beri her sene hesaplanan hava kirliliği kaynaklı ölüm 
sayısının bu yıl belirlenemediği vurgulandı.
THHP Koordinatörü Buket Atlı, geçen yıl yeterli 
derecede ölçüm yapılabilen 175 istasyonun yüzde 
97,7’sinde yıllık PM10 ortalamasının Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ)’nün kılavuz sınır değerlerinin üzerinde 
olduğunu açıkladı. Atlı, “Ayrıca, 9 ilde hava kirliliği 
ile ilgili yeterli partikül madde (PM10) verisi yok ve 
45 şehirde hava kirliliği ulusal sınır değerlerini bile 
aştı. 2020 yılında Türkiye’deki 42 şehirde kanserojen 

Right to Clean Air Platform: 
“Half of Turkey do not 
know anything about the 
air they breathe”
The Right to Clean Air Platform (THHP) has released 
a report titled “Air Pollution and Its Health Effects”. 
The fourth edition published this year addresses the 
problems of pollution that persist in certain provinces 
of Turkey for years. Studying the air quality of the last 
5 years, the report highlights that more air quality 
measurement stations were installed in 2020. However, 
since TÜİK has not announced the death figures for 2020, 
the number of deaths associated with air pollution each 
year since 2017 could not be estimated for 2020.
THHP Coordinator Buket Atlı pointed out that 97.7 
percent of the 175 stations that provided reliable data 
had a yearly PM10 value above the reference thresholds 
set by the World Health Organization (WHO). “Particulate 
matter (PM10) data are not available for 9 provinces, 
and air pollution has even exceeded the national limits 
in 45 cities,” said Atlı. “The level of carcinogenic fine 
particulate matter (PM2.5) was not adequately measured 
in 42 cities of Turkey in 2020. While PM2.5 is the most 
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olan ince partikül (PM2.5) seviyesi yeterli düzeyde 
ölçülmedi. PM2.5 hava kirliliği kaynaklı hastalık yükü 
ve ölümleri anlayabilmemiz için en temel gösterge, 
ancak ülke genelinde ölçümü yapılmıyor ve hala 
mevzuatta PM2.5 için limit değer bulunmuyor. Diğer 
yandan 2020 yılında ölüm verileri açıklanmadığı 
için hava kirliliğinden kaynaklı ölüm sayısını 
hesaplayamadık. Türkiye, 2030 yılına kadar hava 
kirliliği kaynaklı erken ölümleri yüzde 55 azaltacağını 
taahhüt etti. Artık büyük bir halk sağlık sorunu olan 
hava kirliliği ile mücadele için ulusal düzeyde bir 
hava kirliliği ile mücadele stratejisinin açıklanması 
gerekiyor” dedi.
Kara Rapor 2021’i yayınlayan Temiz Hava Hakkı 
Platformu önerilerini ise şöyle sıraladı:
• ‘Hava Kirliliği ile Mücadele Stratejisi’ geliştirilmeli
• İller bazında Temiz Hava Eylem Planları 

oluşturulmalı
• PM2.5 ve PM10 değerleri başta olmak üzere tüm 

kirleticiler ülke genelinde düzenli olarak izlenmeli 
ve açıklanmalı

• Hava kirliliğinin sağlık etkilerini hesaplamayı 
sağlayacak ölüm sayısı gibi veriler açıklanmalı

• Çevre mevzuatına uyması için gerekli yatırımlarını 
tamamlamayan kömürlü termik santrallerin 
çalışmasına izin verilmemeli

• Endüstriyel yatırımlardan Sağlık Etki 
Değerlendirmesi Raporu istenmeli

• Hava Kirliliği Mevzuatı DSÖ kılavuz değerleriyle 
uyumlu hale getirilmeli

• Fosil yakıt desteklerine son verilmeli ve adil geçiş 
planları yapılmalı

• Alternatif enerji kaynakları, ulaşım araçları 
desteklenmeli

• Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
STK’lar, meslek örgütleri işbirliğine gitmeli, korona 
sonrası dönemde hava kirliliğini azaltmak için 
planlar yapılmalı

basic indicator of air pollution-related disease load and 
deaths, there is not any nationwide measurement and 
the legislation does not impose any PM2.5 limit. On 
the other hand, we could not estimate the number of 
deaths caused by air pollution since death data were 
not revealed for 2020. Turkey committed to reduce 
air pollution-related deaths by 55 percent by 2030. A 
national strategy should be made to fight air pollution 
that has become a major public health problem now.”
The Right to Clean Air Platform that authored the Dark 
Report 2021 made the following suggestions:
• A “Strategy for Combating Air Pollution” should be 

made
• A Clean Air Action Plan should be made for each 

province
• The data of all pollutants including PM2.5 and PM10 

should be regularly monitored and reported
• The key data including death figures that will help 

estimate the implications of air pollution for human 
health should be reported

• Thermal power plants that have not made the 
investments necessary for compliance with the 
environmental legislation should be banned

• Health Impact Assessment should be made a 
prerequisite for industrial investments

• Air Pollution Laws should be harmonized with the 
reference values of the WHO

• Fossil fuel subsidies should be ceased and fair 
transition plans should be made

• Alternative energy sources and vehicles should be 
supported

• The Ministry of Health and the Ministry of 
Environment and Urbanization should cooperate 
with NGOs and professional organizations, and plans 
should be made to reduce air pollution in the post-
covid19 era
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Tesla brings its entire 
portfolio to Turkey 
through Tesla Motors 
Turkey
The American electric motors giant Tesla brings its 
entire portfolio to Turkey through Tesla Motors Turkey. 
It was reported that Elon Musk discussed autonomous 
electric vehicle, digital economy, long-term investments 
and the steps to improve the current partnership further 
with President Tayyip Erdoğan last month. According to 
Eyüp Serbest’s news that appeared on the newspaper 
“Hürriyet”, Tesla will introduce its entire portfolio to 

Turkey through the newly-established 
Tesla Motors Turkey. Among Tesla’s 

models is the Model S, the most 
advanced and fastest model 

of Tesla. Paying TRY 50 
million in cash to raise the 

capital of Tesla Motors 
Turkey, Elon Musk hired 
Kemal Geçer in a job 
interview that Musk 
himself attended. 
Geçer was the CEO of 
Lufthansa for Turkey 

and Iraq from 2015 
and played a key role 

in helping the company 
achieve a 20-percent growth.

Tesla will rapidly organize 
in 2022, importing all of its four 

models to Turkey. The cars and their 
prices will be introduced to the public in a 

launch event to be held soon. The company will also 
provide maintenance and roadside assistance by a 
service network and service team. The Tesla website 
also lists the provinces where Tesla Superchargers are 
located. However, the provinces are designated with 
a “coming soon” warning rather than exact locations. 
Istanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, 
Hendek (Sakarya), Izmir and Konya are the provinces 
listed on the Tesla website. The charging stations will 
be installed at easily accessible locations including 
highways and shopping malls.

Tesla, Türkiye’de kurduğu 
Tesla Motorları şirketiyle 
tüm modellerini ülkeye 
getiriyor
ABD merkezli elektrikli otomotiv devi Tesla, Türkiye’de 
kurduğu Tesla Motorları şirketiyle tüm modellerini 
ülkeye getiriyor. Geçen ay Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan’ın Elon Musk’la görüşmesinde, elektrikli 
otonom araçlar, dijital ekonomi, uzun dönemli 
yatırımlar ve mevcut işbirliğini geliştirecek adımların 
değerlendirildiği duyurulmuştu. Hürriyet’ten 
Eyüp Serbest’in haberine göre Tesla, bu görüşme 
sonrasında Türkiye’de kurduğu Tesla Motorları 
şirketiyle tüm modellerini ülkeye getiriyor. 
Modeller arasında, Tesla’nın en ileri 
teknolojili ve en hızlı modeli Tesla 
S de var. Türkiye’deki şirketin 
sermayesini 50 milyon lira 
nakit ödeyerek arttıran Elon 
Musk, iş görüşmesini bizzat 
yaparak 2015 yılından 
bu yana Lufthansa 
Havayolları’nın Türkiye-
Irak CEO’su olarak görev 
yapan ve şirketin yüzde 20 
büyümesinde büyük pay 
sahibi olan Kemal Geçer’i 
transfer etti.
Tesla 2022 içinde yapılanmasını 
hızla tamamlayarak, ürettiği 
4 modeli de Türkiye’ye getirecek. 
Kısa zamanda yapılacak lansman ile 
araçlar tanıtılacak ve fiyatları kamuoyu ile 
paylaşılacak. Ayrıca servis, bakım, yol yardımı gibi 
hizmet ağı ve ekipler oluşturularak müşterilere hizmet 
verilecek. Tesla’nın internet sitesinde artık Tesla 
Süperşarj istasyonları için il isimleri de bulunuyor. 
İllerin yanında istasyonların adresleri değil “coming 
soon” (yakında) ifadesi yer alıyor. Sitede şimdilik 
süper şarj istasyonları için İstanbul başta olmak 
üzere, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, 
Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya’nın isimleri verilmiş. 
Şarj istasyonları ana yollar ya da alışveriş merkezleri 
gibi herkesin kolayca ulaşabileceği noktalara 
kurulacak.
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IICEC: Electric vehicles 
may help Turkey save 
$2.5 billion
Sabancı University İstanbul International Center for 
Energy and Climate (IICEC) held a conference and 
panel titled “The Outlook of Electric Vehicles in Turkey 
and Worldwide”, addressing electric vehicles’ role in 
the future of energy and climate and development 
perspectives of electric vehicles. The International 
Energy Agency (IEA) Chairman Dr. Fatih Birol, 
TOGG CEO Gürcan Karakaş, and the Automotive 
Manufacturers Association (OSD) Chairman Haydar 
Yenigün participated in the event as speakers while 
IICEC Director Bora Şekip Güray delivered the launch 
presentation of the “Outlook Report on Electric 
Vehicles in Turkey”.
“The world sees a rapid development of electric 
vehicles,” said IEA Chairman Dr. Fatih Birol. “Two out 
of 100 vehicles sold globally were electric in 2018 and 
2019. Now we see that it has reached 10 percent. One 
of the essential components of electric cars is battery. 
The capacity is expected to grow 10 times by 2030.”
TOGG CEO Gürcan Karakaş: “The game is changing 
worldwide. The rules are changing in the energy 
industry, automotive industry and technology. At 
TOGG, we have an integrated approach because we 
are committed to doing more than an automobile. We 
will start serial production and our market launch 
campaign at the first quarter of 2023.”
IICEC Director Bora Şekip Güray stated that Turkey 
may save $2.5 billion on oil if electric vehicles make 
up more than a third of the new sales and the total 
electric vehicle capacity reaches 2 million by 2030 
according to the High Growth Scenario in the Turkish 
Electric Vehicles Outlook Report.

IICEC: Türkiye, elektrikli 
araçlarla 2,5 milyar dolar 
tasarruf sağlayabilir
Elektrikli araçların, enerji ve iklim geleceğindeki rolü 
ile gelişim perspektifleri, Sabancı Üniversitesi İstanbul 
Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından 
İstanbul’da düzenlenen “Dünyada ve Türkiye’de Elektrikli 
Araçlar Görünümü” başlıklı konferans ve panelde ele alındı. 
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, 
TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ve Otomotiv Sanayii Derneği 
(OSD) Başkanı Haydar Yenigün’ün konuşmacı olarak yer 
aldığı konferansta, IICEC tarafından Türkiye’de ilk olarak 
gerçekleştirilen “Türkiye Elektrikli Araçlar Görünümü” 
raporunun lansman sunumu da IICEC Direktörü Bora Şekip 
Güray tarafından yapıldı.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, 
“Dünyada elektrikli araçlar konusunda hızlı bir gelişim 
görülüyor. 2018-2019 döneminde dünyada satılan her yüz 
arabanın iki tanesi elektrikli arabaydı. Bugün bunun yüzde 
2’den yüzde 10’lara yaklaştığını görüyoruz. Elektrikli otomobil 
üretimindeki en önemli kalemlerden biri de batarya. Mevcut 
kapasitede 2030 yılına kadar 10 katı kadar bir büyüme 
bekleniyor” dedi.
TOGG CEO’su Gürcan Karakaş da “Dünyada oyunun kuralları 
değişiyor. Özellikle enerji sektörü, otomobil dünyası ve 
teknoloji dünyası üçgeni arasında kurallar değişmekte. 
TOGG olarak, olaya bütünsel bakıyoruz. Çünkü otomobilden 
fazlasını yapmak üzere geldik. 2023’ün ilk çeyreğinde seri 
imalatımıza ve pazar lansmanımıza başlıyoruz” diye konuştu.
IICEC Direktörü Bora Şekip Güray, Türkiye Elektrikli Araçlar 
Görünümü raporunda yer alan Yüksek Büyüme Senaryosuna 
göre; 2030 yılında elektrikli araçların yeni satışlarda üçte 
birin üzerinde paya ve toplam elektrikli araç parkının 2 
milyona ulaşması durumunda, Türkiye’nin petrol faturasında 
2,5 milyar dolar tasarruf sağlanabilmesinin mümkün 
olabileceğini söyledi.
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“Green Energy” 
transformation by 
Sabancı Holding
Spreading renewable energy and developing solutions 
focusing on the sustainability objectives of its customers 
as part of the campaign “My Business Energy”, Enerjisa 
Enerji signed a “Green Energy” deal with Sabancı 
Holding, Sabancı University and Teknosa. As part of the 
deal the three organizations will meet 25,425 MWh of 
their power demand, which is equivalent to 1-year power 
consumption of 8,475 households, in 2022, eliminating 
14,110 tons of CO2 emission in the process.
As Turkey’s leading power distribution and retail 
company, Enerjisa Enerji offers its customers 
economical energy solutions with its environmentally-
friendly products based on renewable energy under the 
campaign “My Business Energy”. While 20 percent of 
the company is publicly traded, the main shareholders 
of the company are Sabancı Holding and E.ON SE. For 
this purpose, Enerjisa Enerji started a partnership with 
Sabancı Holding, Sabancı University and Teknosa to 
protect the environment by supplying 100% “Green 
Energy”.
This partnership will allow Sabancı Holding and Sabancı 
University to power their assets entirely by renewable 
energy, and Teknosa to use renewable energy for 
running its stores that are subscribers of Enerjisa. Thus, 
companies will promote the use of clean energy sources 
for general purposes and contribute to guaranteeing 
security of supply by enhancing the seamless access to 
diversifying the energy sources.

Sabancı Holding’ten 
‘Yeşil Enerji’ dönüşümü
İşimin Enerjisi çatısı altında verimlilik ve tasarruf 
odaklı ürünlerle yenilenebilir enerji kullanımını 
artıran ve müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerini 
önemseyen çözümler geliştiren Enerjisa Enerji; 
Sabancı Holding, Sabancı Üniversitesi ve Teknosa 
ile ‘Yeşil Enerji’ kullanımı için anlaşma imzaladı. İş 
birliği sayesinde, 2022 yılında üç kurum toplamda 
8.475 hanenin 1 yıllık elektrik enerjisi tüketimine denk 
gelen 25.425 MWh’lık enerjisini yenilenebilir enerji 
kaynaklarından kullanarak, toplam 14.110 ton CO2 
salınımının önüne geçecek.
Yüzde 20’si halka açık olan ve ana sermayedarları 
Sabancı Holding ve E. ON SE olan, Türkiye’nin lider 
elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa 
Enerji, İşimin Enerjisi çatısı altında doğa dostu ve 
yenilenebilir enerjiye dayalı ürünleriyle müşterilerine 
enerji tüketiminde tasarruf sağlayan çözümler 
sunuyor. Enerjisa Enerji bu kapsamda ; Sabancı 
Holding Sabancı Üniversitesi ve Teknosa’ya %100 
‘Yeşil Enerji’ tedariği sağlayarak doğanın korunmasına 
katkı sağlayacak önemli bir iş birliğine imza attı.
İş birliği kapsamında Sabancı Holding ve Sabancı 
Üniversitesi kullandıkları enerjinin tamamını, 
Teknosa ise Enerjisa abonesi olduğu tüm mağaza ve 
yerleşkelerinde enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan 
karşılayacak. Şirketler bu anlaşma ile temiz enerji 
kaynaklarının genel alanlarda kullanımını teşvik 
ederken aynı zamanda ülkemizin enerjiye kesintisiz 
erişimi ve kaynak çeşitlendirilmesini güçlendirerek, 
arz güvenliğinin garantilenmesine de katkı 
sağlayacaklar.
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Environmental-Social-
Governance Score of 
Aydem Yenilenebilir 
Enerji
Aydem Yenilenebilir Enerji comes first once more 
in the Environmental, Social and Governance (ESG) 
performance ranking made by the independent rating 
organizations Moody’s / Vigeo Eiris. Aydem’s score 
makes the company the leader of Turkey and “Emerging 
Markets”.
Turkey’s largest company generating power fully from 
renewable resources, Aydem Yenilenebilir Enerji has 
scored 65 points in the Moody’s: / Vigeo Eiris index, 

getting crowned as the 
industry leader in Turkey 
with the “A1 Advanced 
Level” grade. Focusing on 
sustainable and responsible 
power generation with the 
motto “Energy for life”, the 
company has also become 
first among 54 countries 
in the world ranking of 
“Emerging Markets”. One of 
the signatories of the United 
Nations Global Compact 
(UNGC) in Turkey, Aydem 

Yenilenebilir Enerji scored 65 points with an 8-point 
increase, earning the “A1 Advanced Level” grade in 
the global performance assessment covering 5,000 
companies.
Why Does Environmental-Social-Governance (ESG) 
Score Matter?
The ESG criteria cover a very large area including 
companies’ steps to reduce their carbon footprint, health 
and safety policies, manage their supply chain, innovate, 
and create an authentic corporate culture supporting 
social responsibility. The ESG performance is used to 
measure the extent to which companies consider those 
criteria in their strategies, products, investments and 
policies. Financial organizations consider the ESG scores 
of companies in investigation processes.

Aydem Yenilenebilir 
Enerji’den Çevresel-
Sosyal-Yönetişim Skoru
Aydem Yenilenebilir Enerji, bağımsız derecelendirme 
kuruluşu Moody’s/ Vigeo Eiris tarafından yapılan 
Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) performans 
sıralamasında, bu yıl da elektrik sektöründe Türkiye 
lideri oldu ve “Gelişmekte Olan Pazarlar” dünya 
sıralamasında da birinciliği elde etti.
Türkiye’nin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan 
enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir 
Enerji, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s 
/ Vigeo Eiris endeksinde elde ettiği 65 puanla “A1 
İleri Düzey” derecesini alarak Türkiye’de sektör 
lideri olma başarısını tekrarladı. “Hayat için enerji” 
yaklaşımıyla sürdürülebilir 
ve sorumlu enerji üretimini 
odağına alan şirket, 
“Gelişmekte Olan Pazarlar” 
dünya sıralamasında yer 
alan 54 şirket arasında 
da birinci oldu. Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nin (UNGC) 
Türkiye’deki imzacıları 
arasında yer alan Aydem 
Yenilenebilir Enerji, bu yıl 
yapılan değerlendirmede 8 
puanlık artış ile skorunu 65’e 
yükseltti ve global çapta yaklaşık 5 bin şirketin yer 
aldığı ESG performans değerlendirmesinde en yüksek 
skor olan “A1 İleri Düzey” derecesini almayı başardı.
Çevresel-Sosyal-Yönetişim (ESG) Skoru Neden Önemli?
ESG kriterleri; şirketlerin karbon ayak izini azaltmaya 
dönük somut adımlarından çalışanlara yönelik 
sağlık ve güvenlik politikalarına, tedarik zincirlerinin 
yönetiminden inovasyonu, sosyal sorumluluğu 
destekleyen güvene dayalı bir kurumsal kültür 
yaratmaya kadar geniş bir alanı kapsıyor. ESG 
performansıyla şirketlerin, kurumsal stratejilerinde, 
üretimlerinde, yatırımlarında ve politikalarında 
bu kriterleri ne kadar dikkate aldığı ve uyguladığı 
belirleniyor. Şirketlere fon sağlayan finans kuruluşları 
da, yatırım araştırması sürecinde ilgili şirketin ESG 
puanlarını göz önünde bulunduruyor.
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Number of electric 
vehicle charging sockets 
to reach 12,500
EMRA President Mustafa Yılmaz said that there will be 
75,000 electric vehicles and 12,500 charging sockets 
in Turkey in 2023. Yılmaz also stated that licensing 
activities will be initiated once the law governing 
charging stations takes effect.
The Head of Energy Market Regulatory Authority (EMRA), 
Mustafa Yılmaz, gave details about the electric vehicle 
charging station infrastructure to be established in 
Turkey. In an interview with an AA correspondent, 
Mustafa Yılmaz stated that there will be 6,000 electric 
vehicles and more than 2,000 charging stations in 
Turkey, and that the number of electric vehicles will 
rapidly increase when TOGG is released and the Paris 
Agreement is put into effect in Turkey. “Even the most 
conservative projections indicate that there may be 1 
million electric vehicles in Turkey in 2030,” said Yılmaz. 
“We foresee that there will be more than 75,000 electric 
vehicles and 12,500 charging sockets in Turkey in 2023. 
We currently have 3036 charging stations including 818 
private ones.” 
Reminding that the bill including provisions concerning 
charging services was passed by the Parliamentary 
Commission of Industry and Trade, Yılmaz noted that the 
bill stipulates 3 months for drawing up the secondary 
legislation. Pointing out that the existing charging 
stations will be allowed 4 months to comply with the law, 
Yılmaz said: 
“I believe that this process will be completed as soon as 
possible. We will have completed the legal framework 
of charging services and initiated those services by the 
end of the first half of 2022. The charging service will 
be subject to licensing. The license will be awarded to 
the operator of the charging network, and the charging 
stations will not be subject to licensing. A license holder 
may establish and operate a charging station or provide 
charging services in third-party stations certified by 
the license holder. Operating licenses of the charging 
network will be similar to the fuel distribution licenses. 
They will not be subject to any tendering or exclusivity 
but incentives or other establishment methods may 
be considered. We will open the secondary regulations 
to the opinions of the public. Anyone can express their 
opinions or make contributions to the process.”

Elektrikli araç şarj soketi 
sayısı 12 bin 500 olacak
EPDK Başkanı Yılmaz, 2023 yılında Türkiye’deki 
elektrikli araç sayısının 75 bin, şarj soketi sayısının 
da 12 bin 500’e ulaşacağını söyledi. Yılmaz, şarj 
istasyonlarını düzenleyen yasanın da yürürlüğe 
girmesiyle lisanslama faaliyetlerine başlanacağını 
açıkladı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı 
Mustafa Yılmaz, Türkiye’de kurulacak elektrikli araç 
şarj istasyonu altyapısının yol haritasını açıkladı. 
Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
Türkiye’de 6 bin elektrikli araç ve 2 binin üzerinde 
şarj istasyonu bulunduğunu ifade ederek yılsonunda 
TOGG’un üretim bandından inecek olması ve Paris 
Anlaşması’nın Türkiye’de yürürlüğe girmesiyle 
elektrikli araç sayısının hızla artacağını söyledi. Yılmaz, 
“En tutucu projeksiyon dahi 2030’da ülkemizdeki 
elektrikli araç sayısının 1 milyon adede çıkabileceğini 
gösteriyor. 2023 yılında 75 bini aşkın elektrikli araç 
ve 12 bin 500 şarj soketi olmasını öngörüyoruz. Şu 
an 818’i özel kullanım olmak üzere 3 bin 36 şarj 
soketimiz bulunuyor” dedi. 
Yılmaz, şarj hizmetine yönelik hükümlerin de içinde 
bulunduğu kanun teklifinin TBMM Sanayi ve Ticaret 
Komisyonu’nda kabul edildiğini anımsatarak, 
teklifte ikincil mevzuatın hazırlanması için 3 aylık 
süre öngörüldüğünü belirtti. İkincil mevzuatın 
yayımlanmasından sonra halihazırdaki şarj 
istasyonlarına, durumlarını kanuna uyumlaştırmaları 
için 4 aylık süre verileceğini ifade eden Yılmaz, 
açıklamalarını şöyle sürdürdü: 
Bu sürecin daha kısa sürede tamamlanacağını 
öngörüyorum. 2022’nin ilk yarısı bitmeden şarj 
hizmetine ilişkin mevzuat altyapısını tamamlamış ve 
bu doğrultuda şarj hizmetine başlamış olacağımızı 
düşünüyorum. Şarj hizmeti lisansa tabi bir faaliyet 
olacak. Lisans, şarj ağını işletecek kişiye verilecek, 
şarj istasyonları ise lisansa tabi olmayacak. Şarj 
istasyonlarını lisans sahibi kurup işletebileceği gibi, 
lisans sahibi sertifikalandırdığı üçüncü taraflara ait 
istasyonlarda da bu hizmet sunabilecek. Şarj ağı 
işletme lisansları akaryakıt dağıtım lisanslarına 
benzer bir şekilde olacak. Herhangi bir ihale veya 
münhasırlık olmayacak ama teşvik veya başka yollarla 
istasyon kurdurulma yöntemi düşünülebilir. Yapılacak 
ikincil düzenlemeleri kamuoyu görüşüne açacağız. 
Konuyla ilgili her kesimden katkı ve önerileri de 
bekliyoruz.
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TÜSİAD: Energy industry 
needs incentives, not 
subsidies
According to TÜSİAD, major consumers of energy 
prefer public incentives for efficiency investments 
rather than subsidies for energy prices.
For the first time, TÜSİAD shared survey data at 
an exclusive session titled “Energy Transformation 
Focusing on Consumers” at the Turkish Energy 
Summit.
The “Major Energy Consumers Survey” done by 
TÜSİAD with 53 major consumers with large-scale 
power consumption from different industries 
including energy includes the subheadings of 
“Energy investments and efficiency”, “Market 
mechanisms” and “Decarburization”.
Head of TÜSİAD Energy Work Group, Kıvanç Zaimler, 
pointed out that the “Major Energy Consumer 
Survey” made to analyze the effects of green and 
digital transformation on the energy industry of 
Turkey and identify the risks, opportunities and 
awareness on the consumer side is intended to help 
consumers and producers of energy find a common 
ground for sustainable and effective market 
conditions. Also noting that the most interesting 
answer in the survey was given to the question 
of “Incentive or Subsidy?” and said: “A large part 
of the major consumers of energy prefer more 
public incentives for efficiency/self-consumption 
investments directly affecting the competitive edge 
to subsidizing the power prices.”

TÜSİAD: Enerjide 
sübvansiyon değil, teşvik 
olmalı
TÜSİAD, büyük enerji tüketicilerinin enerji 
fiyatlarının sübvansiyonu yerine verimlilik 
yatırımlarının kamu tarafından daha fazla teşvik 
edilmesini tercih ettiklerini açıkladı. 11. Türkiye 
Enerji Zirvesi’nde gerçekleştirilen “Tüketici 
Odağıyla Enerjinin Dönüşümü” başlıklı TÜSİAD 
özel oturumunda TÜSİAD ilk kez anket sonuçlarını 
paylaştı. TÜSİAD’ın enerji başta olmak üzere farklı 
sektörlerden enerji tüketimleri yüksek olan 53 
büyük tüketici ile yaptığı ‘Büyük Enerji Tüketicisi 
Anketi’ çalışması; “Enerji yatırımları ve verimlilik”, 
“Piyasa mekanizmaları” ve “Karbonsuzlaşma” 
başlıklarından oluştu. 
Yeşil ve dijital dönüşümün Türkiye enerji 
sektörüne etkisinin analizi, enerji tüketicisi 
tarafındaki risklerin, fırsatların ve farkındalığın 
tespiti amacıyla hazırlanan “Büyük Enerji 
Tüketicisi Anketi” ile sürdürülebilir ve etkin piyasa 
koşullarının sağlanması için, enerji tüketicisinin 
ve üreticisinin beklentilerinin ortak paydada 
buluşturulması hedeflediklerini belirten TÜSİAD 
Enerji Çalışma Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, 
anketin en dikkat çekici cevabının ‘Teşvik mi? 
Sübvansiyon mu?’ sorusuna verildiğini belirterek; 
“Büyük enerji tüketicileri, enerji fiyatlarının 
sübvansiyonu yerine rekabet avantajını doğrudan 
etkileyecek verimlilik/ öz tüketim yatırımlarının 
kamu tarafından daha fazla teşvik edilmesini çok 
büyük bir oranda çıktı” dedi.
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 EMRA Digital 
Transformation 
Department is active
An Energy Transformation Department is formed under 
the Energy Market Regulatory Authority (EMRA) to 
conduct certification processes.
 An Energy Transformation Department was formed 
under the EMRA by the Law no. 7346 that was published 
in the Official Gazette. The Department is tasked with 
conducting the certification processes for integrating 
R&D and innovation projects in markets and protecting 
the rights of the parties of such projects.
The duties of the new department will be as follows: 
Analyzing the effects of the business models and 
technological developments in the field of the EMRA and 
making necessary regulations in this regard, integrating 
the research and development and innovation within 
the domain of energy policies into the relevant markets 
and carrying out the activities in such fields, and making 
the technical and legal regulations to protect the 
rights of the users that are party to them with regard 
to the activities, services and trade concerning such 
activities as prescribed in the framework of the energy 
policies associated with the electricity and natural gas 
operations.
The law also authorizes the EMRA to appoint 3 vice-
presidents. The EMRA was previously authorized to 
appoint two vice-presidents.
 In this context, the EMRA has been assigned a Head 
of Energy Transformation Department position and 70 
energy specialist positions.

EPDK Dijital Dönüşüm 
Dairesi faaliyete 
başladı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
bünyesinde, belgelendirme işlemlerini yürütmek üzere 
Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı kuruldu. Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7346 sayılı 
kanun uyarınca EPDK bünyesinde Ar-Ge ve inovasyon 
çalışmalarının piyasalara entegrasyonu ve bu 
çalışmaların tarafı olanların haklarının korunmasına 
yönelik belgelendirme işlemlerini yürütmek üzere 
Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı oluşturuldu.
Yeni daire başkanlığının görev alanı şöyle olacak: 
Elektrik ve doğal gaz faaliyetleri ile ilişkilendirilen 
enerji politikaları çerçevesinde EPDK’nın görev 
alanında yer alan iş modellerinin ve teknolojideki 
gelişmelerin ilgili piyasalara etkilerini analiz etmek ve 
bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmak, araştırma 
ve geliştirme ile yenilik alanlarından genel enerji 
politikaları içerisinde yer alanların ilgili piyasalara 
entegrasyonu ile bu alanlardaki çalışmaların hayata 
geçirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak, bu kapsamda 
oluşabilecek faaliyet, hizmet ve ticarete ilişkin 
olarak bunların tarafı olan kullanıcıların haklarının 
korunmasına yönelik teknik ve hukuki düzenlemeleri 
yapmak ve bu kapsamda her türlü lisans, sertifika, izin 
ve belgelendirmeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
Ayrıca düzenlemeyle beraber, daha önce iki başkan 
yardımcısı atayabilen EPDK, artık 3 başkan yardımcısı 
ataması yapabilecek. Bu çerçevede EPDK’ya bir Enerji 
Dönüşüm Dairesi Başkanı kadrosu ile ilave 70 enerji 
uzmanı kadrosu tahsis edildi.
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YAPIEN Elektrik Üretim 
A.Ş. Starts Investing in 
Renewable Energy!
YAPIEN was founded as a subsidiary of Yapı & 
Yapı İnşaat, a company known for its prestigious 
construction projects in Turkey, to operate in the 
field of Power Generation. 
YAPIEN plans to generate 45,000,000 kWh of 
power per year with an overall installed capacity 
of 21,500.00 kWp based on a Renewable Energy 
portfolio that is entirely made up of Solar 
Power Plants. 16,250.00 kWp of the company’s 
portfolio is comprised of Single-axis Tracker 
Structure systems that are intended to generate 
26 percent more power than fixed systems. 
The power generated powers about 14,450 
households per year.
This also eliminates 24,000 tons of CO2 Carbon 
emission and saves 2,220,000 trees. In addition 
to these gains, our plants in Niğde, Adıyaman 
and Kahramanmaraş create jobs for local 
people of these provinces to make an economic 
contribution to the community. YAPIEN continues 
its efforts in Turkey and worldwide to increase 
its installed capacity and aims to take part in 
future RERA projects. 

APIEN Elektrik Üretim AŞ, 
Yenilenebilir Enerji Alanındaki 
Yatırımlarına Başladı!
Ülkemizdeki, inşaat alanında gerçekleştirdiği prestijli 
projelerle adını duyuran Yapı & Yapı İnşaat AŞ firması 
bünyesinde faaliyetlerini yürüten YAPIEN, Elektrik Üretim 
alanlarında da faaliyetlerde bulunmak amacıyla kuruldu. 
YAPIEN, tamamının Güneş Enerjisi Santrallerinden oluşan 
Yenilenebilir Enerji portföyüyle toplamda 21.500,00 kWp 
kurulu güç kapasitesiyle yıllık 45.000.000 kWh elektrik 
üretimi yapmayı planlamaktadır. Portföyün 16.250,00 kWp 
kurulu güçteki kısmı Tek Eksen Tracker Konstrüksiyon 
sistemi kullanılarak uygulanmış ve sabit sistemlere 
nazaran yüzde 26 daha fazla elektrik üretimi yapılması 
hedeflenmiştir. Üretilen elektrik enerjisiyle birlikte yaklaşık 
14.450 hanenin yıllık elektrik tüketimi karşılanmaktadır.
Aynı zamanda elektrik üretiminin çevreye sunduğu 
faydayla birlikte yıllık 24.000 Ton CO2 Karbon salımı 
önlenmekte ve yine yılda 2.220.000 adet ağaç kurtarılarak 
doğa korunmaktadır. Bu kazanımların yanında bölge 
halkına ekonomik katkı sağlamak düşüncesiyle Niğde, 
Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde bulunan 
tesislerimizde, güvenlik, zirai ilaçlama, temizlik gibi 
işlerinde bölge halkının çalıştırılması sağlanarak bölgede 
bir nebzede olsa ekonomik katkı ortamı yaratılmıştır. 
YAPIEN, mevcut kurulu gücünü arttırmak amacıyla Yurt İçi 
ve Yurt Dışı proje çalışmalarını sürdürüyor ve gelecekteki 
YEKA projelerinde yer almayı hedefliyor. 
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LATEST DEVELOPMENTS 
IN GREEN HYDROGEN 
TECHNOLOGIES AND 
ECONOMY TO BE 
DISCUSSED AT SOLAR 
ISTANBUL CONFERENCE
Solar Energy, Energy Storage, Electric Transportation and 
Digitalization Expo and Conference will open in Viaport Ma-
rina, Tuzla, between 23-26 March 2022 under the roof of 
BİFAŞ (Birleşik Fuar Yapım A.Ş.).
‘Green Hydrogen Technologies and Economy’, which is one 
of the topics that adds vision to the sector, will be discussed 
with experts and sub-titles at the Solar Istanbul Expo and 
Conference, of which GÜNDER is among its supporters. Latest 
technologies and issues related to Green Hydrogen Technol-
ogies and Economy will be discussed at Solar Istanbul Expo 
and Conference.

  Extra system flexibility and storage potential to support 
further deployment of variable renewable energy (VRE)

  Contribution to energy security,
  Reducing air pollution,
  Economic growth,
  Employment creation
  Other socio-economic benefits such as industrial com-

petitiveness.

YEŞIL HIDROJEN 
TEKNOLOJILERI VE 
EKONOMISI ILE ILGILI 
SON GELIŞMELER 
SOLAR ISTANBUL 
KONFERANSI’NDA ELE 
ALINACAK
Güneş Enerjisi, Enerji depolama, Elektrikli Ulaşım ve Diji-
talleşme Fuarı ve Konferansı, BİFAŞ (Birleşik Fuar Yapım 
A.Ş.) çatısı altında 23-26 Mart 2022 tarihleri arasında Viaport 
Marina, Tuzla’da kapılarını açıyor.
GÜNDER’in Destekçileri arasında yer aldığı, Solar İstanbul 
Fuarı ve Konferansın’da sektöre vizyon katan konulardan ‘Ye-
şil Hidrojen Teknolojileri ve Ekonomisi’ uzman konuşmacılar 
ve alt başlıklarla görüşülecek. Yeşil Hidrojen Teknolojileri 
ve Ekonomisi ile ilgili son teknolojileri ve konuları Solar 
İstanbul Fuarı ve Konferansı’nda ele alınacak.
– Değişken yenilenebilir enerjinin (VRE) daha fazla konuş-
landırılmasını destekleyen ek sistem esnekliği ve depolama 
potansiyeli

  Enerji güvenliğine katkı,
  Hava kirliliğinin azaltılması,
  Ekonomik büyüme,
  İstihdam yaratma
  Endüstriyel rekabet gücü gibi diğer sosyo-ekonomik 

faydalar.
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PROSUMER 2022: ÜRETEN 
TÜKETICILER KONGRESI VE 
FUARI 31 MAYIS - 1 HAZIRAN 
2022’DE  ANKARA’DA 
GERÇEKLEŞTIRILECEK
Prosumer 2022: Üreten Tüketiciler Kongresi ve Fuarı 31 Mayıs 
- 1 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara ATO Congresium’da 
gerçekleşecek. İki gün boyunca gerçekleşecek olan etkinliğimiz 
saat 09.00-18.00 arası kapılarını açacak.
Başta güneş enerjisi olmak üzere ülkemizde ve dünyada temiz 
enerji yatırımcılarına verilen alım garantileri, güneş enerji 
santrali kurulu gücünün son senelerde hızla artmasını sağ-
ladı. Kurulum ve teknoloji ilk yatırım maliyetlerinin hızla 
düşmesi ile artık güneş enerjisinin en büyük müşterisi bireysel 
ve kurumsal elektrik tüketicileri olacak. Bu değişim de yeni 
bir konseptin doğmasına yol açtı. İngilizce Producer (Üretici) 
ve Consumer(Tüketici) kelimelerinin birleşmesinden oluşan 
Prosumer, yani kendi enerjisini kendi üreten tüketiciler, artık 
enerji sektörünün önemli bir paydaşı haline geliyor.
İklim krizinin artan etkileri, karbon vergileri, Paris anlaşması, 
Avrupa yeşil mutabakatı ve herkesin güçlü bir şekilde hisset-
tiği elektrik zamları, artık her bir elektrik tüketicisinin hızlı 
bir şekilde temiz ve ucuz enerjiye geçişini zorunlu kılacak. 
Ülkemizde de birçok tedarikçi-üretici-bayi ile çalışan global 
markalar müşterilerine ve hissedarlarına CO2 emisyonlarını 
sıfırlamak ve tüm enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kay-

PROSUMER 2022: 
PRODUCING CONSUMERS 
CONGRESS AND FAIR WILL 
BE HELD IN ANKARA ON 31 
MAY - 1 JUNE 2022
Prosumer 2022: Producing Consumers Congress and Fair will 
be held at Ankara ATO Congresium between 31 May - 1 June 
2022. Our event, which will take place over two days, will open 
its doors between 09:00 and 18:00.
Purchase guarantees given to clean energy investors in our 
country and in the world, especially solar energy, have enabled 
the installed capacity of solar power plants to increase rapidly 
in recent years. With the rapid decrease in installation and 
technology initial investment costs, the biggest customer of 
solar energy will now be individual and corporate electricity 
consumers. This change led to the birth of a new concept. 
Prosumer, which is the combination of the English words Pro-
ducer and Consumer, that is, consumers who produce their 
own energy, are now becoming an important stakeholder in 
the energy sector.
The escalating effects of the climate crisis, carbon taxes, the 
Paris agreement, the European green deal, and electricity hikes 
that everyone feels strongly about will now force every electrici-
ty consumer to quickly switch to clean and cheap energy. Global 
brands working with many suppliers-manufacturers-dealers 
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naklarından sağlamak için taahhütler veriyor. Bu şirketler 
sözlerini tutabilmek için birlikte çalıştıkları taşeron yerel 
firmaları da temiz enerji dönüşümüne dahil etmek ve aktif  
yatırımcı olmaları yönünde motive ediyorlar.
Yine bu değişimin diğer tarafında olan finans kuruluşları, 
bankalar, leasing firmaları da şirketlerin yapacağı temiz 
enerji yatırımlarına çok daha kolay ve çok daha uygun 
şartlarda kredi sağlayabiliyor. Tam da bu noktada daha 
öncesinde 5 kere fiziksel olarak gerçekleştirilen, 2020 yılında 
ise Covid19 nedeniyle online olarak düzenlenen Prosumer 
Konferansı, 2022 yılında daha da büyütülerek kapsamlı 
bir kongre ve fuar organizasyonuna dönüştürüldü. İki gün 
sürecek etkinlik programında güneş enerjisi sektörünün 
önde gelen oyuncuları, kamu kurumları ile kurumsal elektrik 
tüketicileri bir araya gelme fırsatı bulacak.

Etkinlik Detayları
Prosumer 2022: Üreten Tüketiciler Kongresi ve Fuarı 31 
Mayıs - 1 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara ATO Cong-
resium’da gerçekleşecek. İki gün boyunca gerçekleşecek 
olan etkinliğimiz saat 09.00-18.00 arası kapılarını açacak.
Prosumer 2022’nin kongre ayağı toplam 8 oturumdan olu-
şacak şekilde planlandı. Yaklaşık 40 konuşmacı, kendilerini 
dinleyecek kurumsal elektrik tüketicilerine sürecin tüm 
detaylarını anlatacak.
Fuar bölümünde ise her biri 18m2 büyüklüğünde ve sek-
törün önde gelen firmalarının yer alacağı 38 adet stand/
networking alanı mevcut olacak.
Prosumer 2022 etkinliğine dinleyici, ziyaretçi ve misafir 
olarak katılımlar online kayıt formu doldurmak şartıyla 
ücretsiz olacaktır. Ayrıca fuar alanındaki standlar sadece 
SolarProsumer üyelerine verilecek.
Şubat 2022 içinde taslak program belirlenerek etkinlik kayıt-
ları alınmaya başlanacak, program içeriği ve kayıt formu ile 
ilgili tüm teknik altyapı SolarProsumer tarafından kurulacak.
Hedef  kitle başta ticarethane ve sanayi statüsündeki kurum-
lar olmak üzere tüm kurumsal elektrik tüketicileri olacaktır. 
(Alışveriş Merkezleri, Sanayi Tesisleri, Tekstil Şirketleri, 
Ulaşım Sektörü, Turizm Tesisleri, Lojistik Firmaları, Glo-
bal Markalar, Müteahhitler, Belediyeler vs.). Delegelerin 
önemli bölümü çok sayıda tedarikçiye sahip yerel ve global 
markalardan oluşacak.
Ayrıca eş zamanlı olarak gerçekleşecek Youtube-Facebo-
ok-Linkedin canlı yayınlarıyla ve dijital mecralarda ger-
çekleştirilecek etkinlik öncesi-sonrası yapılacak reklam, 
duyuru ve basın çalışmalarıyla en az 100 bin kişiye ulaşılması 
hedefleniyor. Etkinliğin özeti, önemli anları, sonuç bildirgesi 
Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanarak küresel paydaşlar 
ile de paylaşılacak.

in our country make commitments to their customers and share-
holders to zero their CO2 emissions and to meet all their energy 
needs from renewable energy sources. In order to keep their 
promises, these companies motivate local subcontractors they 
work with to include them in the clean energy transformation 
and to be active investors.
Again, on the other side of this change, financial institutions, 
banks and leasing companies can provide loans for clean ener-
gy investments made by companies in a much easier and more 
favorable terms. At this point, the Prosumer Conference, which 
was held physically 5 times before and held online in 2020 due 
to Covid19, was further enlarged in 2022 and turned into a 
comprehensive congress and fair organization. In the two-day 
event program, the leading players of the solar energy sector, 
public institutions and corporate electricity consumers will have 
the opportunity to come together.
Event Details
Prosumer 2022: Producing Consumers Congress and Fair will be 
held at Ankara ATO Congresium between 31 May - 1 June 2022. 
Our event, which will take place over two days, will open its doors 
between 09:00 and 18:00.
The congress leg of Prosumer 2022 was planned to consist of 8 
sessions in total. About 40 speakers will explain all the details 
of the process to the corporate electricity consumers who will 
listen to them.
In the fair section, there will be 38 stand/networking areas, each 
18m2 in size and where the leading companies of the industry 
will take part.
Participation in the Prosumer 2022 event as listeners, visitors 
and guests will be free of charge, provided that you fill out the 
online registration form. In addition, the stands in the exhibition 
area will be given only to SolarProsumer members.
In February 2022, the draft program will be determined and event 
registrations will begin, and all technical infrastructure related to 
the program content and registration form will be established by 
SolarProsumer.
The target audience will be all corporate electricity consumers, es-
pecially establishments in business and industry status. (Shopping 
Centers, Industrial Facilities, Textile Companies, Transportation 
Sector, Tourism Facilities, Logistics Companies, Global Brands, 
Contractors, Municipalities etc.). A significant portion of the dele-
gates will consist of local and global brands with many suppliers.
In addition, it is aimed to reach at least 100 thousand people with 
the live broadcasts of Youtube-Facebook-Linkedin, which will be 
held simultaneously, and the advertisements, announcements 
and press activities to be made before and after the event on 
digital media. The summary of the event, its important moments 
and the final declaration will be prepared in Turkish and English 
and shared with global stakeholders.
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ZEROBUILD 
SUMMIT’22 OPENS THE 
DECLARATION OF “BUILD 
THE FUTURE WITH ZERO 
ENERGY BUILDINGS” FOR 
SIGNATURE
In order to keep the “Zero Energy Buildings”, which was made 
obligatory in the European Union last year, on the agenda 
of Turkey, a declaration call was made to the sector repre-
sentatives before the ZeroBuild Summit’22, which will be 
hosted by the 44th Construction Fair TurkeyBuild Istanbul 
between 23-26 March 2022. In the declaration opened for 
signature on the website of the summit, demands such as 
the preparation of Turkey’s Roadmap for Zero Carbon Build-
ings, the development of incentive plans to popularize Zero 
Energy Buildings were expressed, and it was suggested that 
the sectors operating in this field should review their work 
and make improvements.
It was stated that with the determination of “Net Zero Emis-
sion” targets following the signing of the Paris Climate Agree-
ment, a new era has been entered in Turkey’s climate policies 
until 2053. In this context, while the transition to ‘Zero Energy 

ZEROBUILD 
SUMMIT’22, “SIFIR 
ENERJI BINALAR ILE 
GELECEĞI INŞA ET” 
DEKLARASYONUNU 
IMZAYA AÇTI
Avrupa Birliği’nde geçen yıl zorunlu hale getirilen “Sıfır 
Enerji Binalar”ı Türkiye gündeminde tutmak amacıyla, 23-
26 Mart 2022 tarihleri arasında 44. Yapı Fuarı TurkeyBuild 
İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ZeroBuild Sum-
mit’22 öncesinde sektör temsilcilerine deklarasyon çağrısı 
yapıldı. Zirvenin web sitesinde imzaya açılan deklarasyonda; 
Türkiye’nin Sıfır Karbon Binalar İçin Yol Haritası’nın çı-
karılması, Sıfır Enerji Binaları yaygınlaştırmak üzere teşvik 
planları geliştirilmesi gibi talepler dile getirilirken, bu alanda 
faaliyet gösteren sektörlerin de çalışmalarını gözden geçir-
meleri ve iyileştirme yapmaları öneriliyor.
Paris İklim Anlaşması’nın imzalanmasının ardından 2053 
yılına kadar “Net Sıfır Emisyon” hedeflerinin belirlenme-
siyle Türkiye’nin iklim politikalarında da yeni bir döneme 
girildiği belirtildi. Bu kapsamda ‘Sıfır Enerji Binalar’a geçiş 
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Buildings’ is of great importance, the International Zero Energy 
Buildings Summit-ZeroBuild Summit’22 emphasized the urgency 
of this transformation with a declaration it opened for all industry 
stakeholders. The 12 articles of the Declaration are as follows:
Supporting the preparation of “Turkey’s Roadmap for Zero Car-
bon Buildings”.
Preparing / contributing to the preparation of strategic action 
plans.
Developing incentive plans to popularize Zero Energy Buildings.
Supporting the legislative work towards the Sustainable De-
velopment Goals and the 2053 Net Zero Target.
Supporting the strategies and action plans to be prepared by 
central and local authorities.
Contributing to R&D, information and training activities with 
the stakeholders and particularly universities, in order to de-
velop new technologies, products and services related to Zero 
Energy Buildings.
Making periodic studies/reports on energy efficiency and emis-
sions in buildings.
Organizing consumer-oriented trainings to raise awareness 
about Zero Energy Buildings and energy efficiency in buildings.
Doing communication studies related to Zero Energy Buildings.
Determining energy and CO2 emission reduction targets for 
buildings within the scope of each institution and organization.
Publishing Sustainability Annual Reports.
Focusing on the production and development of materials in 
international standards for Zero Energy Buildings in the sector.

büyük önem taşırken, Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zir-
vesi- ZeroBuild Summit’22, tüm sektör paydaşlarına imzaya 
açtığı bir deklarasyonla bu dönüşümün aciliyetine vurgu yaptı. 
Deklarasyonu’nun 12 maddesini şunlar oluşturuyor; 
“Türkiye’nin Sıfır Karbon Binalar İçin Yol Haritası”nın çıka-
rılmasına destek olmak.
Stratejik eylem planları hazırlamak / hazırlanmasına katkı 
sunmak.
Sıfır Enerji Binaları yaygınlaştırmak üzere teşvik planları ge-
liştirmek.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile 2053 Net Sıfır Hedefine 
yönelik mevzuat çalışmalarına destek olmak.
Merkezi ve yerel yönetimlerin hazırlayacağı strateji ve eylem 
planlarına destek olmak.
Sıfır Enerji Binalarla ilgili yeni teknoloji, ürün ve hizmet geliş-
tirmek için başta üniversiteler olmak üzere konunun paydaş-
larıyla birlikte AR-GE, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine 
katkı sağlamak.
Binalarda enerji verimliliği ve emisyonlarla ilgili periyodik 
çalışmalar/raporlamalar yapmak.
Sıfır Enerji Binalar ve binalarda enerji verimliliği ile ilgili far-
kındalığı artırmak üzere tüketici odaklı eğitimler düzenlemek.
Sıfır Enerji Binalar ile ilgili iletişim çalışmaları yapmak.
Her kurum ve kuruluşun kendi bünyesindeki binalar için enerji 
ve CO2 emisyonlarını azaltma hedeflerini belirlemek.
Sürdürülebilirlik Faaliyet Raporlarını yıllık olarak yayınlamak.
Bina sektöründe Sıfır Enerji Binalar için uluslararası standart-
larda malzeme üretimine ve geliştirmesine ağırlık vermek.
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APPLICATIONS START 
FOR ÇEVKO FOUNDATION 
GREEN DOT INDUSTRIAL 
AWARDS
The application process for the Green Dot Industrial 
Awards begins on March 1, 2022. The Green Dot Awards 
are organized by ÇEVKO and are open to global and 
national firms that stand out with their contributions to 
sustainable life and use the Green Dot brand in Turkey. 
The application process for the 6th Green Dot Awards 
this year will last until 17:00 on Friday, May 27, 2022.
Mete İmer, General Secretary of ÇEVKO Foundation 
pointed out that the Green Dot brand, which includes 
540 million consumers in 31 countries, most of which 
are EU members, is among the most successful ap-
plication models. He said, “Green Dot symbolizes the 
responsible producer and the respect and admiration the 
consumer shows towards responsibility. Our target is to 
award the organizations which provide the determined 
criteria at a high level with their works that go beyond 
their legal responsibilities, and to encourage launching 
firms to carry out similar works.”
The Green Dot Awards, which are open to the participa-
tion of all companies with a Green Dot Brand Sublicense 
Agreement, are organized in the categories of Waste 
Management System and Applications, Prevention Prac-
tices in Packaging Design by Reducing Resources, and 
Social Responsibility Practices on Environment. ÇEVKO 
Foundation Green Dot Industrial Awards applications 
are accepted through the website yesilnoktaodulleri.org.
Within the scope of the research, consumers defined 
companies that use “Green Dot” as companies that: 
respect the environment, 
have a high sense of responsibility,
promote recycling.
The companies that were entitled to receive the Green 
Point Industrial Award in the previous years are: Abdi 
İbrahim, Akçansa, Anadolu Efes, Bayer, Boyner, Co-
ca-Cola, Eczacıbaşı Girişim, Danone Hayat, Frito Lay, 
Hidropar, Korozo Ambalaj, Kurtsan İlaçları, Mey/Diageo, 
Mondi Tire Kutsan, Nestle Waters, PepsiCo Türkiye, 
Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, Sarten Ambalaj, 
Şişecam, Tat Gıda, Tetra Pak, Tofaş, Unilever and Vestel 
Beyaz Eşya.

ÇEVKO VAKFI YEŞIL 
NOKTA SANAYI 
ÖDÜLLERI BAŞVURULARI 
BAŞLIYOR
ÇEVKO Vakfı (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değer-
lendirme Vakfı) tarafından sürdürülebilir hayata katkılarıyla 
öne çıkan ve Türkiye’de Yeşil Nokta markasını kullanan 
ulusal ve küresel sanayi kuruluşlarının katılımına açık olarak 
düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri için başvuru süreci 
1 Mart 2022 tarihinde başlıyor. Bu yıl 6’ncı kez düzenlenen 
ödüller için başvuru süreci, 27 Mayıs 2022 Cuma günü saat 
17:00’a kadar devam edecek.
ÇEVKO Vakfı’nın, Türkiye’deki tek temsilcisi olduğu ve 
çoğunluğu AB üyesi 31 ülkede, 540 milyon tüketiciyi kap-
sayan Yeşil Nokta markasının, genişletilmiş üretici sorum-
luluğu modelinin en başarılı uygulama örnekleri arasında 
yer aldığını belirten ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete 
İmer, “Yeşil Nokta, sorumlu üreticiyi ve tüketicinin sorum-
luluğa gösterdiği saygı ve beğeniyi simgeliyor. Çevre ile 
ilgili sürdürülebilir geri kazanım çalışmalarında, belirlenen 
kriterleri en yüksek oranda sağlayan kuruluşlarının yasal 
sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirmekte oldukları örnek 
çalışmaları ödüllendirirken aynı zamanda piyasaya süren 
konumda olan tüm firmaları benzer çalışmalara özendirmeyi 
ve teşvik etmeyi hedefliyoruz” dedi.
Yeşil Nokta Marka Alt Lisans Sözleşmesi olan tüm firmaların 
katılımına açık olan Yeşil Nokta Ödülleri, Atık Yönetim 
Sistemi ve Uygulamaları, Ambalajda Önleme Uygulama-
ları ve Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları 
kategorilerinde düzenleniyor. ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta 
Sanayi Ödülleri başvuruları, yesilnoktaodulleri.org web 
sitesi üzerinden alınıyor.
Araştırma kapsamında tüketiciler, “Yeşil Nokta” kullanan 
şirketleri;
Çevreye saygı duyan,
Sorumluluk bilinci yüksek,
Geri dönüşüme destek veren şirketler olarak tanımladılar.
Ödül sürecinde önceki yıllarda Yeşil Nokta Sanayi Ödü-
lü’nü almaya hak kazanan firmalar şöyle sıralanıyor: Abdi 
İbrahim, Akçansa, Anadolu Efes, Bayer, Boyner, Coca-Cola, 
Eczacıbaşı Girişim, Danone Hayat, Frito Lay, Hidropar, 
Korozo Ambalaj, Kurtsan İlaçları, Mey/Diageo, Mondi 
Tire Kutsan, Nestle Waters, PepsiCo Türkiye, Procter & 
Gamble, Reckitt Benckiser, Sarten Ambalaj, Şişecam, Tat 
Gıda, Tetra Pak, Tofaş, Unilever ve Vestel Beyaz Eşya.
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“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN 
SU, TARIM VE  

GIDAYA ETKİLERİ”
THE EFFECTS OF CLIMATE 

CHANGE ON WATER, 
AGRICULTURE AND FOOD

ALMANYA’NIN %100 ALMANYA’NIN %100 
YENİLENEBİLİR ENERJİ HEDEFİNE YENİLENEBİLİR ENERJİ HEDEFİNE 
ULAŞAN ENERJİ KASABASIULAŞAN ENERJİ KASABASI
ACHIEVING GERMANY’S 100% ACHIEVING GERMANY’S 100% 
RENEWABLE ENERGY TARGETS: RENEWABLE ENERGY TARGETS: 
WILDPOLDSRIEDWILDPOLDSRIED

KONUK YAZAR ALİ EKBER YILDIRIM 
GUEST AUTHOR ALİ EKBER YILDIRIM:

SHURA: “TÜRKİYE, ENERJİ SHURA: “TÜRKİYE, ENERJİ 
DÖNÜŞÜMÜNÜ HIZLANDIRACAK DÖNÜŞÜMÜNÜ HIZLANDIRACAK 

POTANSİYELE SAHİP”POTANSİYELE SAHİP”
TURKEY HAVE THE POTENTIAL TO TURKEY HAVE THE POTENTIAL TO 

ACCELERATE THE ENERGY TRANSITIONACCELERATE THE ENERGY TRANSITION

HİBRİT ENERJİ SİSTEMLERİ HİBRİT ENERJİ SİSTEMLERİ 
VE YASAL DÜZENLEMELERVE YASAL DÜZENLEMELER

HYBRID ENERGY SYSTEMS HYBRID ENERGY SYSTEMS 
AND LEGISLATIVE AND LEGISLATIVE 

REGULATIONSREGULATIONS

PARİS ANLAŞMASI’NIN PARİS ANLAŞMASI’NIN 
EV ÖDEVLERİEV ÖDEVLERİ
THE PARIS AGREEMENT THE PARIS AGREEMENT 
HOMEWORKHOMEWORK


