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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Green Solar Network projesi kapsamında iklim 

değişikliği mücadelede güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla ‘‘Green Solar 

Network Konferansı-I’’ 16 – 17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Güneş 

enerjisini anlamak ve anlatmak için 2 gün süre ile 10 farklı oturumda 33 konuşmacı ile bir 

araya gelinmiştir. GENSED başvuru sahipliğinde ve KAİSDER ortaklığında yürütülen 

projede ilk konferans Green Solar Network üyeleri olan  başta TWRE olmak üzere ENSİA, 

AVERE ve MÜKAD işbirliği ile düzenlenmiştir. Katılımcıların online olarak katılım 

sağladıkları konferans yanında 2 iyi uygulama alanı ile üyelerimize ait standlar ziyarete 

sunulmuştur. Bu çalışmada Konferansa katılan katılımcıların sunu özetlerine yer verilerek 

konferans sonucunda ulaşılan sonuç ve değerlendirmeler paylaşılmıştır. 

 

Emeği geçen herkese katılımları ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. 

 

Green Solar Network Ekibi 

 

Green Solar Network Konferansı’nın tamamını Green Solar Network youtube kanalından izleyebilirsiniz. 

İyi uygulama alanlarını ve fuaye alanlarını konferans.greensolarnetwork.org adresinden ziyaret 

edebilirsiniz.  

 
 

Bu yayın Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur. İçerik tamamıyla Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi 

Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. 

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 

finanse edilmektedir. 
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AÇILIŞ KONUŞMALARI 

16 Aralık 2021 

10:30-11:00 

 

Green Solar Network Sanal Konferansı 16 Aralık 2021 tarihinde GENSED As Başkanı  

Tolga Murat Özdemir, KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Canan Karalar Yüksel ve Green 

Solar Network Yönetim Kurulu Üyesi Göknur Atalay’ın yer aldığı açılış konuşmalarıyla 

başladı.  

 

Açılış konuşmalarında Tolga Murat Özdemir güneşi tabana yaymak amacıyla başvurulan 

Green Solar Network AB projesinin önemine vurgu yaparak, yapılan etkinliklerle güneş 

enerjisi ve temiz enerji dönüşümünde farkındalık oluşturulduğunun altını çizdi. GENSED 

olarak üzerinde çalışılan Solarland ve Güneş Köprüsü gibi projelerin temelinde de Green 

Solar Network’in ana çıkış noktası olan güneş enerjisini tabana yaymak için kamuoyu 

oluşturulması olduğununu belirtti.  Özdemir, güneş enerjisinin ne kadar ucuz bir kaynak 

olduğunu ve yatırım maliyetini kısa sürede çıkarttığını sözlerine ekledi.  

 

Canan Karalar Yüksel  temiz enerji dönüşümü ve iklim değişikliği hakkında bilgiler 

vererek enerji dönüşümünde kadın bakış açısının ve rolünün önemini belirtti. Karalar, 

ayrıca enerji sisteminin karbonsuz bir sisteme dönüşümünün çevresel, sosyal ve 

ekonomik katkılarının da üzerinde durdu. Kadın Sanayiciler ve İşveren Derneği olarak da 

Green Solar Network projesi içerisinde yer almaktan duydukları memnuniyeti dile 

getirdi.  

 

Göknur Atalay, iklim değişikliğinin insanlık ve diğer canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini 

vurgulayarak, bu sorunların çözümünde yenilenebilir enerjinin rolü üstünde 

durdu.Toplumsal ve politik engellerden dolayı temiz enerjiye geçişin yeterince hızlı 
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olmadığını vurgulayan Atalay, yenilebilir enerjinin uzun vadede hem çevre hem de 

ekonomik açısından faydalarının da altını çizdi. Atalay, sözlerini Dünya için 2030 yılına 

kadar gerçekleştirilmesi gereken üç önemli hedef ile sonlardırdı. Bu hedefleri; 2030’a 

kadar temiz enerji teknolojilerinin artışının üç katına çıkması, araştırma ve geliştirme 

aşamasında olan yeni temiz enerji teknolojilerinin piyasaya sürülmesi ve fosil yakıt 

kullanımının ciddi oranda azaltılması olarak sıraladı. 
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Temiz Enerji Geçişi Oturumu 

16 Aralık 2021 

11:00 - 11:50 
 
 
 
 

 

 

“Temiz Enerji Geçişi Oturumu” 16 Aralık tarihinde  Beykent Üniversitesi’nden Prof. Dr. 

Tanay Sıdkı Uyar’ın “İklim Değişikliğinin Azaltılmasında ve Enerjide Çözüm için 

Yenilenebilir Enerjiye Hızlı Geçiş”, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa 

Erdoğdu’nun “Uzakdoğu Deneyimi Işığında Türkiye için Bir Yeşil Sanayi Politikası Önerisi” 

ve TWRE Başkan Yardımcısı Dilan Yıldız’ın ‘’Erişilebilir ve Temiz Enerjiye Geçiş’’ başlıklı 

sunumları ile gerçekleştirilmiştir. 
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İklim Değişikliğinin Azaltılmasında ve Enerjide Çözüm için 

Yenilenebilir Enerjiye Hızlı Geçiş 

Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, yenilenebilir enerjiye geçişin, petrol ve doğalgaza olan 

bağlılığı azalttığını belirterek temiz enerji kaynaklarının coğrafyaya bağlı kalmaksızın her 

bölgede bulunabildiğinden, fosil yakıtlar gibi kaynaklar özelleştirilip 

pazarlanamadığından enerjiye erişimin de ucuzladığının altını çizdi.  

Birleşmiş Milletler Yenilenebilir Enerji Ajansı tarafından yenilenebilir enerji kaynağının 

olduğunu, teknolojisinin var olduğunu, yenilenebilir enerji ile üretilen ısı, elektrik ve 

hidrojenin en ucuza üretilebilmesi için karar verici mekanizmaların atması gereken 

adımlar ile ilgili bir yol haritası çıkartıldığını da belirtti. Birleşmiş Milletler tarafından 

bölgesel ve küresel bazda enerji dönüşümü için bir yol haritası da çıkarıldığını vurgulayan 

Uyar, küresel olarak sosyo ekonomik etkilerin incelendiğini, bölgesel olarak da özellikle 

Afrika ülkelerinde tekno ekonomik senaryoların üzerinde durulduğunu belirtti.  2050 

yılına kadar karbonsuzlaşma hedefine doğru gidilirken, şehirlerde elektrifikasyonun, 

dijitalleşmenin ve dağıtık elektrik üretriminin de arttığını sözlerine ekledi. 

Küresel ve bölgesel olarak temiz enerjiye geçişte çok sayıda karar verici mekanizmaya ve 

diğer yan paydaşların da üstüne bir takım görevler düştüğünü de belirten Uyar, sivil 

toplum kuruluşlarının, kalkınma ajanslarının, üniversitelerin, belediyelerin  ve 

kooperatiflerin temiz enerjiye geçişi hızlandırmak için neler yapmaları gerektiğinin 

farkında olmaları gerektiğinin de altını çizdi. Fosil yakıtların kullanımıyla oluşan hava 

kirliliği sebebiyle de her yıl 8,7 milyon kişinin hayatını kaybettiğini belirterek hava 

kirliliğinin azaltılması için de temiz enerjiye geçişin hızlanması gerektiğini vurguladı. Bu 

geçişin hızlı olmaması ayrıca maddi olarak da ülkeleri zarara soktuğunu ve Avrupa’da 80 

adet doğalgaz santralinin geç kapatılma kararı 20 milyar euro civarında bir kayba neden 

olduğunu da belirtti. 
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“Enerjide çözüm %100 Yenilenebilir Enerjiye Geçiş” 

 

 

Yeşil hidrojenin önemine de vurgu yapan Uyar, hidrojen ile üretilecek sentetik yakıtlar ile 

uçak ve gemi yakıtlarının da karbonsuzlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. Yine hidojen 

sayesinde çimento ve çelik gibi yüksek fosil yakıt tüketen endüstrilerin de 

karbonsuzlaştırılmasının mümkün olacağının da altını çizdi. 

Uyar sunumunun sonuna doğru ise herhangi bir enerji dönüşümünün gerçekleşebilmesi 

için gerekli faktörleri teknoljinin varlığı, maliyetler ve sıraladı. Kaynağın yeterli olması, 

teknolojinin olması ve üretilen enerji taşıyıcısının en ucuz olması gerektiğinin altını çizdi. 

 

Uzakdoğu Deneyimi Işığında Türkiye için Bir Yeşil Sanayi  

Politikası Önerisi 

Prof. Dr. Mustafa Erdoğdu, temiz enerjiye geçişin önemi ile sunumuna başladı. Özellikle 

de fosil yakıtlı elektrik üretiminin oluşturduğu hava kirliliği sonucu meydana gelen 

toplumsal maliyetlerin altını çizdi. Fosil yakıt kullanımıyla oluşan hava kirliliği sebebiyle 

oluşan hastalıkların toplumsal maliyetlere neden olduğunu da vurguladı. 

Erdoğdu, Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkeler için yenilenebilir enerjiye geçiş ülkenin 

kalkınması açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, ulusal gelire ek katma değer 

oluşturma, cari açığın kapatılması, kriz riskinin ve işsizliğin azaltılmasında temiz enerji 

geçişinin önemimin altını çizdi.  
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Çin, Japonya, Kore, Tayvan gibi uzakdoğu ülkeleri yerli üretime geçişi oluşturdukları 

sanayi politikalarıyla sağladıklarının ve Türkiye’nin de benzer bir yapılanmayla kendi 

sanayi politikasını oluşturması gerektiğini de sözlerine ekledi. 

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok şanslı bir ülke olduğunu belirten 

Erdoğdu, özellikle rüzgarda hedef dünyada ilk beşe girmek olduğunu belirtti. Türkiye’nin 

yenilenebilir enerjiye geçişte bir sanayi politikasına sahip olması gerektiğini vurgulayan 

Erdoğdu, sürdürülebilir kalkınma açısından “bebek endüstri” olarak nitelendirdiği 

yenilenebilir enerji endüstrisini devletin koruma altına alması gerektiğinin de altını çizdi. 

Yenilenebilir enerjiye geçiş için oluşturulması gereken sanayi politikası ile ilgili 

kullanılabilecek bazı araçlar olduğunu belirten Erdoğdu, emisyon değeri yüksek 

fabrikalar, yeşil olmayan binalar ve fosil yakıt kullanımına getirelecek vergiler ile temiz 

enerjiye geçin teşvik edilebileceğini de belirtti. 

 

“Temiz Enerjiye Geçiş için Sanayi Politikaları Oluşturulmalıdır” 

 

 

Erdoğdu sunumunun sonunda ise devlet tarafından verilecek teşviklerin seçici olması, 

teşvik sürelerinin belirli olması, üretimin giderek artan bir oranının ihracaa bağlanması 

ve üretimin sadece Türkiye pazarı değil tüm dünya pazarı için gerçekleştirilmesi 

gerektiğini de belirtti. 
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Erişilebilir ve Temiz Enerjiye Geçiş 

TWRE Başkan Yardımcısı Dilan Yıldız, sunumuna fosil yakıtlara olan bağımlılığın sadece 

ekonomiye yük getirmediğini aynı zamanda da atmosfere sera gazı salınımına da neden 

olduğunu belirterek başladı. Bu durumun da iklim değişikliğine sebep olduğunu 

vurgulayan Yıldız, yıllık sıcaklık artışının da 1,5 derece altında tutulması gerektiğini de 

belirtti.  

Yıldız, erişilebilir ve temiz enerjinin önemine vurgu yaparak, pandemi döneminde 

Türkiye’nin elektrik tüketiminin %24 artış gösterdiğine ve bunun da %21’lik kısmınında 

hanelere ait olduğunu belirtti.   

Yıldız ayrıca enerji konusunda kalıcı çözümler bulunabilmesi için enerji problemlerin 

doğru tanımlanması, uygulanabilecek çözümlerin bulunması, eski ve mevcut en iyi 

teknolojiler arasında ayrım yapılması ve faydadan çok zarar veren eski teknolojilerin 

kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Temiz enerjiyi açıklayan Yıldız, sera etkisini 

oluşturan gazların %60’nın enerji üretiminden kaynaklandığını da vurguladı. 

Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma için belirlediği 17 hedeften birisi olan 

Erişilebilir ve Temiz Enerji hedefini açıklayan Yıldız, bu hedefin maddeleri olan 2030 yılına 

kadar küresel olarak yenilenebilir enerji payının arttırılması, enerji verimliliğinde ilerleme 

ve erişilebilir enerji hizmetlerinin sağlanması konularına açıklık getirdi. 

  

“Gelecek; yeşil enerji, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerjidir.” 

 

 

Dünyada sürdürülebilir enerji altyapısına yapılacak yatırımların 2030 yılına kadar yaklaşık 

3 kat arttırılacağını belirten Yıldız, en büyük enerji açığına sahip bölgeler olan alt Sahra ve 
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Güney Asya enerjiye erişim konusunda diğer ülkelerin desteğine ihtiyaçları olduğunun da 

altını çizdi. 

Yıldız, Türkiye’nin güneş ışınım, güneşlenme sürelerini ve çatı potansiyelini verilerle 

açıklayarak, bu potansiyelin elektrik üretiminde kullanılması ile Türkiye’nin yıllık 

tüketimini karşılayacak düzeye gelebileceğini belirtti.  
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İklim Değişikliği Oturumu 

16 Aralık 2021 

12:00 - 12:50 
 
 

 

 

 

 

“İklim Değişikliği Oturumu” 16 Aralık tarihinde  TWRE Danışma Kurulu Üyesi Dr. Figen 

Ar’ın “İklim Değişikliğini En Çok Etkileyen ve Etkilenen Sektörler”, SEFİA’dan Bengisu 

Özenç’in "Paris Onayı Sonrası Türkiye’de İklim Politikaları" ve Europe Beyond Coal’dan 

Duygu Kutluay “Karbon Nötr Türkiye Yolunda İlk Adım: Kömürden Çıkış 2030” başlıklı 

sunumları ile gerçekleştirilmiştir. 
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İklim Değişikliğini En Çok Etkileyen ve Etkilenen Sektörler 

Dr. Figen Ar, buzullardaki erimenin ve yıllık sıcaklık artışının ciddi oranlarda yükselmesi 

ile iklim değişikliğinin etkilerini anlattı.  

Ar, iklim değişikliğine sebep olan sera gazlarının salınımına en çok %73,2 ile enerji 

sektörünün sebep olduğunu vurgulayarak, bunu tarım, sanayi ve atıkların da takip ettiğini 

belirtti. Sera gazları arasında metan gazının karbondioksitten daha etkili olmasına karşın 

artış oranı gereği karbondioksitin daha çok ciddiye alındığını belirten Ar, bu sebepten de 

iklim değişikliğinin etkileri konularında çoğunlukla karbondioksit miktarına göre 

kıyaslama yapıldığının da altını çizdi. 

İklim değişikliğinin sadece insanları etkilemediğini söyleyerek deniz ve okyanuslarda 

oluşan sıcaklık değişimleriyle deniz canlılarının yaşamını yitirdiğini ve bazı türlerin yok 

olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. 

Sadece enerji üretiminin veya endüstriyel faaliyetlerin havadaki karbondioksit miktarını 

arttırmadığını vurgulayan Ar, ayrıca biftek, pirinç ve çay gibi ürünlerin de ciddi oranlarda 

karbon salınımına sebep olduğunu sözlerine ekledi. Bu sebepten gıda ürünlerinde 

israftan kaçınılmasının çevre için önemine vurgu yaptı. 

Ar, tarım azarilerindeki atıkların yakılarak imha edilmesinin hem toprağı 

verimsizleştirdiğini hem de daha fazla sera gazı salınımına sebep olduğunu vurguladı. Bu 

atıkların yakılması yerine biyokütle olarak enerji üretiminde kullanılması gerektiğinin de 

altını çizdi. 

 

“Sürdürülebilir Olan Herşey İklimimize Çok İyi Gelecek” 
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Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında doğaya zarar verilmemesi gerektiğini de 

belirten Ar, özellikle güneş enerji santrallerinin tarım arazilerini yok etmeden kurulmaları 

gerektiğinin altını çizdi.  Ar, iklim değişikliğinin sosyal ve çevresel etkilerinin üzerinde 

durarak sunumunu sonlandırdı.  

 

Paris Onayı Sonrası Türkiye’de İklim Politikaları 

Oturumun ikinci konuşmacısı Bengisu Özenç, Türkiye’deki düşük karbonlu ekonomiye 

geçiş tartışmalarının Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutakabatı’nı açıklaması ile hızlandığını 

belirterek konuşmasına başladı.   

2019 Aralık ayında Yeşil Mutabakat açıklandıktan sonra sınırda karbon düzenlemesine 

karşı oluşan tartışmaların da başladığını vurgulayan Özenç, Ticaret Bakanlığının 

yayınladığı Yeşil Mutakabat eylem planının da üstünde durdu. Türkiye’nin Paris 

Anlaşması’nı onaylamasıyla birlikte koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefinin önemini 

belirten Özenç, pek çok ülkenin buna benzer açıklamalar yaparak hedefler koyduğunu da 

belirtti.  

En son Birleşmiş Milletler İklim Sözleşmesi’nin sekretaryasına sunulan beyanlarda 113 

ülkenin 70 ülkenin net sıfır hedefi aldığını vurgulayan Özenç, bu rakamın taraflar 

konferansı çerçevesinde 74’e kadar yükseldiğini de vurguladı. Ayrıca bu 74 ülkenin 40 

tanesinin de net sıfır hedefini bir ulusal hukuk çerçevesinde ele aldığını belirtti.  

Ülkelerin yaptıkları açıklamalar ve uygulanan politikalar çerçevesinde küresel sıcaklık 

artışının en iyimser senaryoda bile 1,8 derecede sınırlanabildiğini belirten Özenç, ancak 

gerçekçi bir senaryoda 3 derecelik bir ısınmanın olduğunun da altını çizdi. 

Giderek popülerleşen iklim değişikliği söylemlerinin eyleme dönüşmesi gerektiğini 

vurgulayan Özenç, yeni kömür santrallerin açılmaması, yeni madenlerin açılmaması, fosil 
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yakıt gelişimine yol açacak herhangi bir yatırımın yapılamaması 2030’da gelişmiş 

ülkelerin, 2040’ta da gelişmekte olan ülkelerin küresel olarak kömürden çıkmasının 

önemi belirtti. 

Türkiye’nin elektrik üretiminde hala dünya ortalaması ile benzer olarak kömürü 

kullanıdğını belirten Özenç, hala yeni yapılan kömür santrallerinin olduğunu ve bunun da 

30-35 yıllık ekonomik ömrü olduğu düşünülürse, 2053 yılı için konulan net sıfır hedefinin 

uygulanabilirliğinin sorgulanmasına yol açtığının altını çizdi. 

Özenç, konuşmasını Türkiye’nin karbonsuz ekonomiye geçişi ile ilgili ciddi adımlar atması 

gerektiğini belirterek tamamladı.  

 

“İklim değişikliği söylemleri eyleme dönüşmeli.” 

 

 

Karbon Nötr Türkiye Yolunda İlk Adım: Kömürden Çıkış 2030 

Duygu Kutluay, Europe Beyond Coal kampanyası ile ilgili bilgiler vererek sunumuna 

başladı. Kutluay, Avrupa’da kömürden çıkışın hızla devam ettiğini belirterek, hem 

planlanan, hem yapım aşamasında olan hem de yapılmış kömür santrallerinin yarısının 

2030 yılına kadar emekliye ayrılacağının açıklandığını belirtti.  

Avrupa’daki kömürden çıkış taahütlerinden bahseden Kutluay, İngiltere ve Yunanistan’ın 

kömürden çıkma taahhüdünü öne çektiğini, Portekiz ve Avusturya gibi ülkelerin de 

hedefledikleri tarihten önce kömürden çıktığını belirtti. 

Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya’nın kömürden çıkma hedefinin 2038 

gibi yakın bir tarih olmasının gerçekçi olmadığını belirten Kutluay, yine Polonya’nın da 
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2049’da kömürden çıkma hedefini de Polonya’nın kendi kömürünü işlemesi kömüre 

dayalı bir ekonomisi olması sebebiyle gerçekçi bulmadığını da belirtti. 

Türkiye için 2021-2035 yılları arasında kömürden çıkışı ile ilgili belirlenen 3 farklı senaryo 

ile sunumuna devam eden Kutluay, mevcut durum senaryosunda YEKA ve YEKDEM 

dışında herşeyin aynı kaldığı, kömür teşviklerinin devam ettiği bir senaryo olduğunu, 

nükleersiz ve nükleer ile kömürden çıkış senaryolarının da çalışıldığını da belirtti. 

Hazırlanan rapodaki senaryo çıktılarına değinen Kutluay, mevcut durum senaryosunda 

2035 yılındaki yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının %49,6, kömürden çıkış 

senaryosunda ise %73,6 ve nükleersiz kömürden çıkış senaryosunda da %78,4 olması 

gerektiğini belirtti. 

Kömürden çıkılmasının Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefi için önemini 

vurugulayan Kutluay, sadece enerji üretiminden kömürün çıkartılmasının %82 oranında 

emisyon azaltımı sağlayabileceğinin de altını çizdi. 

 

“Enerji Üretiminde Kömürden Çıkış Mümkün” 

 

 

Kutluay sunumunun sonunda senaryolara göre güneş enerji kurulu gücündeki 

değişimden bahsederek sonlandırdı.  
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Enerji Ekonomisi Oturumu 

16 Aralık 2021 

13:00 - 13:50 
  
 

 

 

Enerji Ekonomisi oturumunda İstanbul Ayvansaray Rektörü olan Prof. Dr. Emre Alkin yer 

aldı. Alkin, konuşmasında dünyada enerjinin yoğun olarak kullanıldığı endüstriyel 

sektörlerden bahsederek konuşmasına başladı.  

Küresel piyasalardaki son durumu anlatan Alkin, ülkelerin büyüme oranlarına vurgu 

yaparak büyüyen ekonomilerin enerji talebinin de fazlalaştığının da altını çizdi. Alkin 

ayrıca enerji talebinin hala küresel olarak yüksek oranda fosil yakıtlar ile karşılandığını da 

belirtti. Üretim ve sanayide Türkiye’nin dünya ile paralel gittiğini belirten Alkin, 

Türkiye’nin yüksek enerji talebine karşı ürettiği ürünleri değerlendirip, yüksek katma 

değerin önemine vurgu yaptı. Dünya nüfusunun kentleştiğini vurgulayan Alkin, 

metropollerde yoğunlaşan nüfusun enerji talebini ciddi oranda arttırdığını belirtti. 
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Dünya’daki enerji talebinin bugünden itibaren 2030 yılına kadar %45 oranında artması 

beklendiğini belirten Alkin, yıllık %1,6’lık artışın da üçte birinin kömürden karşılanmasının 

beklendiğinin de altını çizdi. 

 

 

“Yeşil Enerji Kullanımı Yeşil Sertifikasyon Sistemi ile 

Belgelendirilmeli” 

 

 

Karbon emisyonu konusuna da değinen Alkin, özellikle de ithalatçıların Yeşil Mutabakat 

gereği sınırda karbon vergisi konusuna dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.  Üretimlerinde 

kullandıkları enerjiyi temiz kaynaklardan karşıladıklarını belgelendirmeleri gerektiğini de 

vurguladı. Bundan dolayı da yeşil enerji kullanımı, yeşil sertifikasyon sisteminin önemli 

olduğunu ve bu konuda da bilinçlendirme çalışmalarının artması gerektiğini de vurguladı. 

Alkin gıda konusunda da çok israf yapıldığını belirterek bu israfın tüketimi arttırdığını ve 

dolayısıyla enerji tüketimi artışına da neden olduğunu belirtti. İnsan kaynağının boşa 

harcanmasını da enerji israfı olarak tanımlayan Alkin, dolaylı olarak inovasyon, üretim ve 

Ar-ge faaliyetlerindeki verimliliği olumsuz olarak etkilediğinin altını çizdi. 

Türkiye’nin ekonomik durumuna, büyüme beklentilerine değinen Alkin, Türkiye’nin 

büyürken cari açık verdiğini belirtti. Enerji ithalatının da dövize dayandığını belirten Alkin, 

enerji ve hammadde ithalatının fazlalığının da enflasyonu arttırdığının altını çizdi. 

Tüm dünyada emtia fiyatlarının artışına vurgu yapan Alkin, özellikle de petrol ve 

doğalgazdaki küresel artışa dikkat çekti. Bunların yanı sıra dışarıdaki ham madde ve 
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yakıtın ülkeye getirilmesindeki hizmet faaliyetlerinin de arttığını vurgulayarak enerjinin 

de içerisinde bulunduğu çekirdek enflasyonun artışına sebep olduğunu da belirtti. 

Prof. Dr. Emre Alkin, konuşmasını da insanların kendi enerjilerini fayda sağlamayacak 

işlere harcamasının dolaylı yoldan toplumsal gelişimi de olumsuz yönde etkilediğini 

vurgulayarak sonlandırdı. 
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Enerji Verimliliği Oturumu 

16 Aralık 2021 

14:00 - 14:50 
 
 
 
 

 

 

 

“Enerji Verimliliği Oturumu” 16 Aralık tarihinde TWRE Üyesi ve ENVE Enerji Genel 

Müdür Yardımcısı Arzu Gürkan’ın “Enerji Verimliliği Yasal Mevzuat”, Aksu Kalite Sistem 

Danışmanlık Şirket Müdürü Oğuz Hakan Aksu’nun "ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi" 

ve ENSİA Genel Koordinatörü Bülent İllez’in “Kamuda Enerji Performans Sözleşmesi” 

başlıklı sunumları ile gerçekleştirilmiştir. 
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Enerji Verimliliği Yasal Mevzuat 

Arzu Gürkan enerjinin verimli ve etkin kullanımının sürdürülebilir kalkınma için önemine 

vurgu yaparak, enerji yönetim standartlarının gerekliliğine dikkat çekti. Gürkan 

sunumuna sürdürülebilir kalkınma için önemli bir parametre olarak nitelendirdiği enerji 

verimliliği mevzuatı ile devam ederek, Türkiye’de enerji verimliliği mevzuatının güçlü bir 

altyapıya ulaşmasının 2007 yılında yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 

ile gerçekleştiğini belirtti. 

Gürkan, 2007 yılındaki Enerji Verimliliği Kanunu sonrası en önemli yasal değişikliğin 2012 

yılında yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Strateji Belgesi olduğunu belirterek, bu belge ile 

birçok kurum ve kuruluşta konu ile ilgili belli bir bilgi birikimi oluştuğunu da belirtti. Daha 

sonra Gürkan 2018 yılında açıklanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planını altını çizerek, 

bu planın 2017 ve 2023 yılları arasını kapsadığını belirtti.  

Gürkan, enerji verimliliği kanununun amacını, enerjinin etkin kullanılması, israfın 

önlenmesi, enerji faaliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin 

korunması için enerji kullanımında verimliliğin arttırılması olduğunu belirtti. 

Kanunun kapsamından da bahseden Gürkan, enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim 

aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, 

iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin arttırılması ve desteklenmesi 

olduğunu belirtti. 

 

“Sürüdürlebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için 

418 hafta kaldı.” 
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Enerji Verimliliği Strateji Belgesinin hedeflerine değinen Gürkan, bu belgenin hedefinin 

2023 yılında Türkiye’nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının 2011 yılı değerine göre 

en az %20 azaltılması olduğunu belirtti. 

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın hedefini de açıklayan Gürkan, bu eylem planının 

2023 yılına kadar, 2017 yılına göre birincil enerji tüketiminin %14 azaltılması, 23,9 

milyon TEP enerji tasarrufu, 10,9 milyar $ yatırım, 8,4 milyar $ parasal tasarruf, 66,6 

milyon ton CO2 eşdeğeri emisyon azaltımı ve 25.000 yeni istihdam olduğunu belirtti. 

Kamu binalarının, ticari ve hizmet binalarının, endüstriyel işletmeler, Organize Sanayi 

Bölgeleri (OSB) ve elektrik üretim tesislerinin enerji verimliliği yükümlülüklerinin de altını 

çizen Gürkan, bu tesislerde enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişilerin çalıştırılması 

gerektiğinin altını çizdi. 

Gürkan sunumunu Yeşil Mutabakat, Enerji Etüdü ve enerji verimliliği teşviklerden de 

bahsederek sonlandırdı. 

 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 

Oğuz Hakan Aksu, sunumuna ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni tanımlayarak ve enerji 

verimliliği için önemine vurgu yaparak başladı. 

ISO 50001’in tarihsel gelişiminden bahseden Aksu, 2007 yılında Birleşmiş Milletler 

Endüstriyel Gelişim Organizasyonu UNIDO’nun teşviki ile bu standardın oluşturulduğunu 

belirtti. 2011 yılında da standardın yayınlandığını belirten Aksu, 2018 yılında da son 

şeklini aldığını belirtti. 

Aksu, ISO 50001 standardının temel amacının, enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji 

tüketimi dahil, enerji performansının sürekli olarak iyileştirilmesi için kuruluşların gerekli 

olan sistemleri ve prosesleri oluşturabilmelerini sağlamak olduğunu belirtti. 
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ISO 50001 standardının faydalarına da vurgu yapan Aksu, standardın kurumların enerji 

performansının arttırılmasında, enerji maliyetlerinin azaltılması gibi çok sayıda faydası 

olduğunu da vurguladı. Aksu, ayrıca ISO 50001 Enerji Yönetim Standardının, kuruluşun 

içeriği, liderlik, planlama, destek, operasyon, performans değerlendirme ve gelişim gibi 

maddelerden oluştuğunu belirterek bu maddelerin içeriklerine de değindi. 

 

 

“Maliyet, tasarruf ve çevre açısından ISO 50001 standardı 

önemlidir.” 

 

 

Standart maddeleri arasında liderliğe ayrı bir parantez açan Aksu, bu maddenin enerji 

politikalarının oluşturulması, bir enerji takımının belirlenmesi, enerji performans 

göstergelerinin belirlenmesi, hedeflere teşvik edilmesi ve çalışanlarının katılımı gibi 

hususlarda önemli olduğunu belirtti. 

Planlama maddesine de açıklık getiren Aksu, bu madde ile enerjinin dokunduğu her 

yerdeki risklerin ve fırsatların belirlenmesine vurgu yaparak, risk ve fırsatların 

yönetiminin önemine değindi. 

Enerji performans göstergelerinin altını çizen Aksu, enerji tüketim ve üretim gibi 

parametrelerin istatistiksel olarak belirlenmesinin önemli olduğunu belirtti. Bu durumun 

her sektöre ve her kuruma göre de değişiklik gösterebildiğini de belirtti. 

Aksu uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetlerin altını çizerek, yapılacak iyileştirmelerin 

önemine vurgu yaparak sunumunu sonlandırdı. 
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Kamuda Enerji Performans Sözleşmesi 

Bülent İllez, sunumuna Enerji performans sözleşmesinin ne olduğunu açıklayarak 

başladı. Öncelikle enerji verimliliği danışmanlık firmaları (EVD) ve enerji hizmet şirketlerin 

(ESCO) farkına değinen İllez, EVD’lerde etüt ve proje geliştirme olduğunu ama uygulama, 

finansman ve risk yönetimi olmadığını çünkü onların bir yerin enerji performans 

sözleşmesi yapamadıklarını ama ESCO’ların da tüm sorumluluğu alarak bunu 

gerçekleştirebildiğini vurguladı. 

Enerji performans sürecinden bahseden İllez, bu sürecin ön etüt, niyet mektubu, yatırım 

odaklı etüt, tasarım & projelendirme, sözleşme, proje yönetimi & uygulama, ölçme & 

doğrulama aşamalarından oluştuğunu belirtti. 

Kamuda Enerji Performans Sözleşmeleri Mevzuatı’na da değinen İllez, özel sektörde 

kullanılmakta olan EPS (ESCO) yönteminin kamuda da kullanılabilmesi için 5627 sayılı 

Enerji Verimliliği Kanunu’na 21 Mart 2018 tarihinde eklenen bir madde düzenleme 

getirildiğini belirtti. 

Kamu tarafındaki kişilerin konuyla ilgili olarak iyi eğitimli olması ve kamudaki bilgilerin 

erişilebilir olması gerektiğini vurgulayan İllez, ESCO olarak kamu tarafında bir işlem 

yapılması gerekiyorsa tüm işletmenin sorumluluğunun da alınması gerektiğinin de altını 

çizdi. 

 

“Paris Anlaşması hedeflerinin tutturulmasında enerji verimliliği 

ile emisyon azaltımı kilit rol oynuyor.” 
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Enerji Kimlik Belgesi’nden de bahseden İllez, 2007 yılında çıkan kanun ile 10 yıl içerisinde 

mevcut binaların bu belgeyi alması ön görüldüğünü fakat, 2017 yılına gelindiğinde de 

bunun gerçekleşmediğini vurguladı. Buradan da İllez, enerji verimliliği ile ilgili çıkan 

standartların ve kanunların uygulanmasında ve denetlenmesinde ciddi aksaklıklar 

olduğunu belirtti.  

Enerji verimliliğinin iklim değişikliği ile mücadeledeki önemine de vurgu yapan İllez, Paris 

Anlaşması hedeflerinin tutturulmasında enerji verimliliği ile emisyon azaltımının 

gerekliliğini belirtti. İllez sunumunu Kamuda Enerji Performans Sözleşmesi’nin sağladığı 

tasarrufa vurgu yaparak YEKDEM gibi önemli bir fırsat olduğunun altını çizerek noktaladı. 
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Yeşil Binalar Oturumu 

16 Aralık 2021 

15:00 - 15:50 
 
 

 

 

“Yeşil Binalar Oturumu” 16 Aralık tarihinde TWRE Üyesi ve TURKECO İnşaat ve Enerji 

Proje Müdürü Katya Kaya’nın “Yeşil Bina Değerlendirme Sistemlerinde Enerji ve Sağlık 

Konfor Koşulları”, Uşak Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Zuhal Özçetin’in, “Yeşil Binalarda İç 

Ortam Kalite Değerlendirmesinde Güneş Enerjisi ve Akustik”, Enisolar Enerji firmasından 

da Deniz Garip Yılmaz’ın "Yeşil Bina Ekosistemi” başlıklı sunumları ile gerçekleştirilmiştir. 
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Yeşil Bina Değerlendirme Sistemlerinde Enerji ve Sağlık Konfor 

Koşulları 

Katya Kaya, sunumuna iklim değişikliğinin dünya üzerindeki olumsuz etkilerini anlatarak 

başladı. Emisyon salınımında inşaat sektörünün payının üstünde duran Kaya, dünyada 

enerji tüketiminin %36’sının ve emisyon salınımının da %37’sinin bina ve inşaat 

malzemelerinin üretiminde ortaya çıktığını belirtti.  

Binalarda enerji tüketimin ısıtma, soğutma ve pişirme gibi faaliyetlerden oluştuğunu 

belirten Kaya, buradan yola çıkarak binalardaki sürdürülebilirliğin önemine de değindi. 

Dünya’da yeşil bina sertifikası alan binaların yeşil olmayan binalara göre %25 daha az 

enerji tükettiğini belirten Kaya, Türkiye’de kullanılan yeşil bina sertifikalarında da 

bahsetti. 

Yeşil bina değerlendirme standartlarından birisi olan Alman değerlendirme sistemi DGNB 

standardından bahseden Kaya, bu standardın 30’dan fazla ülkede kullanıldığını, insan 

odaklı olduğu ve sorumlu kaynak kullanımı gibi kriterlere sahip olduğunu da vurguladı. 

Kaya, ayrıca DGNB genel değerlendirme kategorilerinin de çevresel kalite, ekonomik 

kalite, teknik kalite, süreç kalitesi, arazi kalitesi, sosyokültürel ve fonksiyonel kalite 

olduğunu da belirtti.  

Katya, Edge değerlendirme sistemine de değinerek, bu standardın ülkemizde birkaç pilot 

proje için kullanıldığının altını çizerek, 177’den fazla ülkede bu standardın kullanıldığını 

da belirtti. Bu standartta sadece bina değerlendirilmesinin yapıldığını belirten Kaya, arazi 

ve ulaşım gibi kriterlerin değil sadece enerji, su ve malzeme verimliliğinin 

değerlendirilmesinin yapıldığının altını çizdi. 

Sertikasyon standartlarını anlatmaya devam eden Kaya, LEED standardının da Türkiye’de 

çok yaygın olarak kullanıldığını belirtti. Bu standardın hedeflerinin de insan sağlığını 
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arttırmak, binaların küresel iklim değişikliğine katkısını azaltmak, su kaynaklarını 

korumak, yeşil ekonomiyi oluşturmak gibi kriterleri içerdiğini belirtti. 

 

“Yeşil bina sertifikası alan binalar yeşil olmayan binalara göre 

%25 daha az enerji tüketiyor.” 

 

 

BREEAM sertifikasına da değinen Kaya, bu standardın dokuz ana kategorisi bulunduğunu 

ve üçüncül bir değerlendirme olduğunu vurguladı. Kaya, ayrıca BREEAM sertifikasının 

yerleşme, altyapı, yenileme, mevcut bina ve yeni bina gibi standartlarının olduğunu da 

belirtti. 

Kaya, sunumunun en sonunda da YEStr Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi’nden bahsetti. Bu 

sistem Türkiye’de 2021 Haziran ayında Resmi Gazete’de yayınlandığını vurgulayan Kaya, 

sistemin, bütünleşik bina tasarımı yapım ve yönetimi, yapı malzemesi ve yaşam döngüsü 

değerlendirilmesi, iç ortam kalitesi, enerji kullanımı ve verimliliği, su atık yönetimi, 

inovasyon ve bina olmak üzere toplamda altı tane değerlendirme modülü olduğunu 

belirtti. Kaya, ayrıca bu sistemin sırasıyla hazırlık, uygulama ve işletme aşaması olduğunu 

belirtti. 

  

Yeşil Binalarda İç Ortam Kalite Değerlendirmesinde Güneş Enerjisi 

ve Akustik 

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Özçetin, sunumuna Yeşil bina kullanımının önemini anlatarak 

sunumuna başlayarak, iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlamak, sürdürülebilirlik ve 

çevreye fayda açısından yeşil binaların kullanımının önemine dikkat çekti. 
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Özçetin, iç ortam kalitesinde güneş kontrolünün sağlanmasının üzerinde durarak, mekan 

kullanıcılarını rahatsız edebilecek güneş ışınlarının kontrollü bir şekilde dağıtılmasını 

sağlayarak güneş kontrolünün yapılması gerektiğini belirtti. Özçetin, ayrıca Yeşil sertifika 

kılavuzuna göre elle veya otomatik araçlarla bu kontrolün de sağlanması gerektiğinin de 

altını çizdi. 

İç ortam kalitesinde işitsel faktörlerin de üstünde duran Özçetin, binaların gürültüye karşı 

korunması hakkında yönetmelikle bu konu ile ilgili de belirli standartların olduğunu 

belirtti. Buradaki amacında kamu ve özel kuruluşlarda kullanılan her türlü binayı ve 

tesislerde insanların dışarıdan veya içeriden maruz kaldığı gürültüyü en aza indirebilmek 

olduğunu belirtti. 

Mekanik sistem gürültüsünün iç ortam gürültü sınır değerlerini aşmaması gerekliliğini de 

vurgulayan Özçetin, her türlü klima, asansörler, jeneratörler ve servis sistemlerinden 

kaynaklanan tüm iç ortam gürültülerinin kişinin huzur ve sükûnunu bozmadan ruhsal ve 

bedensel sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde koşulların oluşturulması 

istendiğinin altını çizdi. 

 

 

“Güneşten maksimum yararlanan güneş evi tasarımları 

yapılmalı.” 

 

 

Dışarıdan gelen gürültülerin de olumsuz etkilerine dikkat çeken Özçetin, yapı dışından 

gelen her türlü çevresel gürültü kaynakları ile konut klima dış üniteleri, merkezi klima 

sistemleri, sıhhi tesisat ekipman ve boruları gibi hava doğuşlu dış gürültü seviyelerinin 

insan huzurunu bozmayacak düzeye indirilmesinin sağlanması gerektiğini belirtti. 
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Özçetin, güneşten maksimum yararlanabilen, ses yalıtım performansı yönetmelik ve 

standartlara uygun yapı malzemesi, yapı elemanı ve bunların kullanıldığı güneş evi 

tasarımlarının yapılması gerektiğini belirterek sunumunu sonlandırdı. 

 

Yeşil Bina Ekosistemi 

Deniz Garip Yılmaz, iklim değişikliğinin etkileri ve yenilenebilir enerji ile ilgili 

değerlendirmeleri ile sunumuna başladı. Yılmaz, Avrupa ile ticari ilişkilerden dolayı 

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Türkiye için öneminden bahsederek, Avrupa’nın emisyon 

düşürme hedefinden dolayı çok sayıda yönetmelik ve yükümlerin hazırlandığını belirtti. 

Türkiye’de üretim yapan tüm sanayiciler için bu Yeşil Mutabakat’ın bir numaralı gündem 

maddesi olduğunu da sözlerine ekledi. 

Yılmaz, endüstriyel binalar başta olmak üzere enerji tüketiminin en fazla olduğu yerlerin 

binalar olduğunu vurguladı. Binaların çatılarının yeşil enerji üretiminde çok büyük 

potansiyele sahip olduğunu belirten Yılmaz, güneş enerjisi ile elektrik üretiminin 

endüstriyel binalardaki önemine dikkat çekti. 1 MWp kurulu güce sahip bir çatı üstü 

güneş santrali ile ilgili geri ödeme süresi, yıllık elektrik üretimi ve maliyeti ile ilgili bilgileri 

de paylaştı. 

 

“Sanayiciler için Yeşil Mutabakat bir numaralı gündem maddesi 

haline geldi.” 

 

Hidrojen konusuna da değinen Yılmaz, güneşten ve rüzgardan elektroliz yöntemi ile 

hidrojen üretiminin sağlandığını belirterek, hidrojen kaynaklı yakıt hücreli araçların ve 

hidrojen yakıtının gemilerde kullanım alanlarını da vurguladı. Yılmaz, binalarda yağmur 
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suyu toplamanın ve depolamanın önemine değinerek, İzmir ili için metrekareye 700 

litrelik bir yağış olduğunu ve su toplama sistemine sahip binalarda yaklaşık 7 bin tonluk 

bir su geri kazanımı sağlanabildiğinin de altını çizdi. Bunun da yaklaşık olarak 1 milyon 

700 bin kez sifon basmaya denk geldiğini de sözlerine ekledi. Yılmaz, sunumunu elektrikli 

araçlar ve güneş enerjili şarj istasyonlarının yeşil binalardaki öneminden bahsederek 

sonlandırdı.  
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Green Solar Network Söyleyişisi 

17 Aralık 2021 

10:30-11:00 

 

 

 

Green Solar Network Konferansı’nın ikinci günü Green Solar Network Söyleyişisi ile açıldı. 

GENSED Genel Sekreteri ve Green Solar Network Çalışma Komitesi Başkanı Hakan 

Erkan, KAİSDER Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Koca, GENSED Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Green Solar Network Yönetimi Başkanı Fatih Ünal ile GENSED Başkanı Halil Demirdağ, 

açılış konuşmalarında yer aldı. 

Söyleyişi GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan’ın konuşmaları ile başladı. GENSED’in 

kuruluş sürecinden bahseden Erkan, derneğin çalışma alanlarının güneşten elektrik 

üretimi ve depolamayı kapsadığını belirtti. Sektörde uygulayıcı, tedarikçi, yatırımcılar ve 

denetçiler gibi çok sayıda firmanın da derneğe üye olduğunu belirten GSN Çalışma 

Komitesi Başkanı Hakan Erkan, GENSED’in projelerini ve alışmalarını da sözlerine ekledi. 
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KAİSDER, Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Koca ise Paris İklim Anlaşması ve Yeşil 

Mutabakatı’na değinerek, kişi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının üstlerine düşen görevin 

öneminden bahsetti. KAİSDER’in de bu bağlamdaki projelerinden bahseden Koca, 

sektördeki sorunların çözümüne katkı sağlanması, güneş enerjisi, çevresel sorunların 

çözümü ve iklim değişikliği ile mücadele konularının dernek olarak çeşitli etkinliklerde 

sürekli dile getirildiğini de belirtti. Green Solar Network projesi kapsamında oluşturulan 

Solar Hesaplama Modülünden de bahseden Koca, bu modülün kullanıcıya güneş enerji 

sistemleri hakkında bir fikir vermesi açısından önemli olduğunu belirterek konuşmasını 

sonlandırdı. 

GENSED Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Ünal da konuşmasına Green Solar Network 

projesinin oluşumu ve başlangıcı hakkında bilgi verdi. Stratejik yol haritasının belirlenme 

sürecinden bahseden Ünal, paydaşlar arasında bir ağ oluşturmanın en önemli 

amaçlarından biri olduğunu bahsetti. Proje kapsamında yapılan faaliyetler değinen Ünal, 

bu etkinliklerin güneş enerji kullanımını yaygınlaştırmadaki öneminin ve oluşturduğu 

farkındalıktan da bahsetti. Green Solar Network’ün 7 STK üyesine ulaştığını belirten Ünal, 

üyeler hakkında bilgiler vererek konuşmasını sonlandırdı. 

GENSED Başkanı Halil Demirdağ, sözlerine Green Solar Network projesinin güneş 

enerjisini tabana anlatmak açısından önemini vurguladı. Demirdağ, nükleer enerjiyi temiz 

enerji olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu vurgulayarak, yenilenebilir kaynakların 

öneminden bahsetti. Demirdağ, ayrıca hidrojenin temiz enerjiye geçişteki önemini 

vurgulayarak, yeşil hidrojen üretiminde güneş ve rüzgârın kullanımı ile rolünden bahsetti. 

Elektrikli araçlar konusuna da değinen Demirdağ, bunların artışı ile birlikte elektrik 

talebinin de ciddi oranda artacağını belirtti. Güneş’in Dünyanın en ucuz ve en temiz enerji 

kaynağı olduğunun altını çizen Demirdağ, güneş enerjisi ile üretilecek hidrojenin doğalgaz 

ile karıştırılması ile sağlanacak ısınmanın maliyetinin de düşeceğini belirtti. Demirdağ, 

Avrupa Birliği’ne ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak konuşmasını 

sonlandırdı.  
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Fotovoltaik Teknoloji Oturumu 

17 Aralık 2021 

11:00-11:50 

 

 

 

 

 

GENSED Onursal Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik “Fotovoltaik Sektöründe Modül Geri 

Dönüşümünün Fizibilitesi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Oktik sunumuna, fotovoltaik 

sektörü değer zincirinden bahsederek başlayarak geri dönüşümün üretim, kurulum, 

finansman gibi bu değer zincirinin bir parçası olduğunu belirtti. 

Dünya’da güneş enerjisi kurulu güç ve modül üretim kapasitelerinden de bahseden Oktik, 

2020 sonu itibariyle Dünya genelinde yaklaşık olarak toplam 760 GW kurulu güneş kurulu 
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gücü olduğunun altını çizdi. Güneş kurulu gücünde 10 GWp seviyesini aşan 12 ülke ve 40 

GWp seviyesini aşan da 5 ülke olduğunu belirten Oktik, Türkiye’nin de 8 GWp seviyesine 

merdiven dayadığını ve yakın zamanda da 10 GWp güneş kurulu gücüne sahip 

olabileceğini vurguladı. 2019 yılı verilerine göre Dünya’da fotovoltaik modül üretim 

kapasitesinin yaklaşık olarak 137 GWp seviyesine ulaştığını belirten Oktik, mono kristal 

hücre üretiminin 89,7 GWp ile 39,6 GWp üretim kapasitesi olan poli kristal hücrelerin 

önüne geçtiğini belirtti.  

Fotovoltaik modüller için 20-30 yıl arası bir garanti verildiğini belirten Oktik,  yıllara göre 

değiştirilen güneş panellerinin oluşturacağı atıkların geri dönüşümünün öneminden 

bahsetti. 

Küresel ölçekte yenilenebilir enerji yatırımlarına da değinen Oktik, toplam küresel 

yatırımın 2020 yılı sonu itibariyle yaklaşık 300 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve bunun 

148,6 milyar dolarla yarısını da güneş enerji yatırımlarının oluşturduğunu belirtti. 

Sunumuna fotovoltaik teknolojilerin yol haritası ile devam eden Oktik, ilk olarak 

laboratuvar ölçeğinde hücre verimliliklerinden bahsederek genel olarak ticarileşen mono 

kristal ve poli kristal ağırlıklı hücre tiplerinin kullanıldığını belirtti.   

Busbar konusunun önemine de değinen Oktik, 12 busbar seviyesine kadar çıkıldığını da 

belirterek bu konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğinin de altını çizdi. Bifacial, yani iki 

yönden de elektrik üretebilen hücrelerin gelişiminden de bahseden Oktik, ilerleyen 

dönemde bu teknolojinin yaygınlaşması ile geleneksel modüllerle bu teknolojinin 

değiştirilmesiyle atık modül miktarının da artacağını vurguladı.Yıllara göre yarı hücre ve 

hatta çeyrek güneş hücrelerinin de üretiminin artacağını belirten Oktik, güneş 

panellerinde kullanılan hücre sayısının da bu sayede ilerleyen yıllarda daha fazla 

artacağını da vurguladı.  

Güneş kurulu gücünün her yıl dünyada hızlı bir şekilde arttığını vurgulayan Oktik, 2030 ve 

2050 yıllarında çok sayıda atık güneş paneli oluşacağını ve bunların geri dönüşüme 
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kazandırılmasının önemine vurgu yaptı. Fotovoltaik modüller için yasal mevzuat alt 

yapısının da oluşturulmadığını da sözlerine ekledi.  

Fotovoltaik modül geri dönüşüm metotlarına değinen Oktik, PV çevrim, The Solarworld, 

NEDO ve NPC Metotlarını da açıkladı. Oktik, güneş paneli geri dönüşümünde panel 

camının %74’ü, alüminyumun %10,3’ü, EVA’nın %6,55’i tedların %3,6’sı, silisyumun 

%3,35’inin geri kazanılabildiğini belirtti.  

Oktik sunumunu yıllara göre oluşabilecek güneş panel atık miktarlarına değinerek 

sonlardır. Oktik, dünya genelinde güneş panel atık miktarının 2020 yılında 26 000 ton ve 

2050 yılında da 60-78 milyon ton olacağını belirterek sunumunu sonlandırdı. 

 

“Güneş panellerinin geri dönüşümü yenilenebilir enerjiye geçiş 

kadar önemli bir konudur.” 
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Hidrojen Oturumu 

17 Aralık 2021 

11:00-11:50 

 

 

 

 

“Hidrojen Oturumu” 17 Aralık tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan 

Midilli “Hidrojen Depolama Teknolojileri”, TWRE Danışma Kurulu Üyesi ve Twente ve 

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canan Acar, “Hidrojen Enerjisinin 

Geleceği”, Milli Savunma Üniversitesi’nden de Doç. Dr. Egemen Sulukan "Enerji 

Dönüşümünde Hidrojene Evrim için Stratejik Planlama” başlıklı sunumları ile 

gerçekleştirilmiştir. 
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Hidrojen Depolama Teknolojileri 

Prof. Dr. Adnan Midilli, sunumuna yenilenebilir kaynaklar ve fosil yakıtlar gibi hidrojenin 

üretildiği kaynaklara göre yeşil, mavi, gri, siyah ve kahverengi hidrojen gibi kavramları 

açıklayarak başladı. Midilli, hidrojenin bir enerji kaynağı değil, bir enerji taşıyıcısı 

olduğunun altını çizdi.  

Midilli, rüzgar ve güneş santrallerinin ürettiği fazla elektrik ile hidrojen üretiminin 

gerçekleştirilebileceğini belirterek, bu tip uygulamaların ülkemizde ilerleyen dönemlerde 

daha da yaygınlaşacağını vurguladı. 

Hidrojen tedarik zincirini anlatarak sunumuna devam eden Midilli, ham madde ve enerji 

kaynağı temininin önemine vurgu yaparak, tedarik zincirindeki, hidrojen üretimi, 

depolaması, aktarımı, dönüşümü ve kullanımının üstünde durdu.  

Hidrojen üretim yöntemlerinin de üstünde duran Midilli, güneş enerjisinin doğrudan 

kullanımı ile, fotovoltaik sistemler ile, konsantre güneş ısısının kullanımı ile yeşil hidrojen 

üretiminin yapılabildiğini vurguladı. 

 

 

“En verimli depolanan enerji, tasarruf edilen enerjidir.” 

 

 

Hidrojen depolamanın önemine de vurgu yapan Midilli, hidrojenin, yakıt olarak 

taşınabilirliğini kolaylaştırmak, sektörel kullanımını yaygınlaştırmak, ömrünü uzatmak, 

ekonomik değerini yükseltmek, taşınabilir güç üretim kabiliyetini arttırmak, kullanıldığı 

sistemlerin performansını geliştirmek gibi faktörler için depolanmasının önemine 

değindi. 
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Hidrojen depolama sisteminin sahip olması gereken standartları da belirten Midilli, 

hidrojen depolama sistemini, düşük maliyetli, sürdürülebilir olması, dayanıklılığının 

yüksek olması, veriminin yüksek olması ve yeniden doldurma süresinin düşük olması gibi 

etkenlerin önemine vurgu yaptı. 

Midilli, hidrojen depolama yöntemine göre depolama maliyetlerinden de bahsetti. Buna 

göre sıkıştırılmış gaz yönteminde 400-700 $/kg, sıvı hidrojende 200-270 $/kg, Kriyo-

sıkıştırma yönteminin de 400 $/kg, kimyasal hidritin 160-270 $/kg ve kompleks hidritin 

de 300-450 $/kg olduğunu belirterek sunumunu sonlandırdı.  

 

Hidrojen Enerjisinin Geleceği 

Doç. Dr. Canan Acar, günümüzde hidrojenin neden konuşulduğunu ve dünya için 

öneminden bahsederek sunumuna başladı. Hidrojenin özelliklerinden bahseden Acar, 

evrende en çok bulunan element olduğu, kütle başına en yüksek enerji veren yakıt 

olduğunu, havadan 14 kat daha hafif ve ilk element olduğunu belirtti.  

Hidrojem üretiminin sağladığı faydalardan bahseden Acar, hidrojenin yenilenebilir 

kaynaklarla üretilebildiğini, dışa bağımlılığı azalttığını, daha dayanıklı enerji altyapısı 

sağladığının altınız çizdir. Hidrojenin hem yakıt olarak hem de depolama aracı olarak 

kullanılabildiğinin altını çizen Acar, hidrojen depolamanın fosil yakıtlara depolanması için 

daha fazla hacim gerektiğini belirtti. Bunun da çok büyük bir sıkıntı yarattığını belirten 

Acar, bununla ilgili araştırma geliştirme çalışmalarının arttırılması gerektiğini vurguladı. 

 

Endüstride hidrojen kullanımına da değinen Acar, rafineriler, demir-çelik üretimi, yüksek 

sıcaklıkta ısı sağlayabilmesi, metanol, amonyak gibi kimyasal maddelerin üretiminde de 

kullanıldığını belirtti. Hidrojenin uygulama alanlarına da değinen Acar, binalar, endüstri, 
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ulaşım, elektrik üretimi, elektrik depolama, uzun süreli enerji depolama, ısıtma/soğutma 

ve yakıt olarak kullanılabildiğini belirtti. 

 

 

“Hidrojen ile olasılıklar sonsuzdur.” 

 

 

Acar, sonuç olarak hidrojenin maliyetinin yüksek olduğunu, kısa vadede maliyetinin 

düşürülmesi ve uzun vadede performansının arttırılması gerektiğini vurgulayarak, 

güvenilirlik, yenilenebilir enerji entegrasyonu ve akıllı sistem entegrasyonu gibi 

konularda da geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak sunumunu sonlandırdı. 

 

Enerji Dönüşümünde Hidrojene Evrim için Stratejik Planlama 

Doç. Dr. Egemen Sulukan, hidrojen, sürdürülebilir kalkınma, enerji ve iklim değişikliğinde 

mevcut durumu özetleyerek sunumuna başladı.  

Hidrojen ve kullanıldığı teknolojiler ulaşım, konut ve sanayi gibi birçok alanda 

kullanıldığının altını çizen Sulukan, hidrojenin sera gazı yayınımı sağlamadan 

kullanılabildiğini belirterek iklim değişikliği ile mücadele hedeflerine vurgu yaptı. 

Enerji sistem analiz ve modelleme çalışmalarında referans enerji sistemini açıklayan 

Sulukan, enerjinin imal veya ithal edildiği kaynaklardan başlayarak dönüşümü 

gerçekleştiren teknolojileri ve son kullanım enerji talebine kadarki olan süreci 

gösterdiğinin de altını çizdi. 
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Burdur-TIMES-H modelini tanıtan Sulukan, hidrojeninin ilk defa şehir ölçeğinde bir 

modele tanıtıldığını, Tanker-LEAP-H modeli ile de hidrojenin ilk defa tanker enerji 

modeline tanıtıldığını belirtti. Çeşitli enerji karar destek mekanizmalarıyla çalışmaların 

yapıldığının altını çizen Sulukan, enerji modelleme çalışmaları olan Türkiye-MARKAL, 

Nain/İsfahan TIMES, Çanakkale-TIMES, Burdur-TIMES, Manisa-Uşak-Kütahya-

Afyonkarahisar (TR-33) modeli gibi çalışmaları özetledi. 

 

   

“Hidrojen sürdürülebilir kalkınma için önemli bir araçtır.” 

 

 

Sulukan son olarak da enerji sistemleri üzerine yapılacak analizlerin daha kompleks 

sistemlerde meseleye tesir eden teknolojik ekonomik ve çevresel tüm yönlerinin hesaba 

katılacağı karar destek araçlarıyla ele alınmasının daha uygun olduğunu literatürün bize 

gösterdiğini belirtti. 
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Elektrikli Araçlar Oturumu 

17.12.2021 

13:00 - 13:50 

 

 

 

“Elektrikli Araçlar Oturumu” 17 Aralık tarihinde AVERE Türkiye Elektro Mobilite Derneği 

Genel Sekreteri Haluk Sayar’ın “Elekto Mobilite Konusunda Türkiye ve Dünyanın Mevcut 

Durumu”, Elkon Elektrik Ar-Ge Müdürü Erdeniz Erol’un, “Gemilerin Elektrofikasyonu ve 

Deniz Ulaşımında Yenilenebilir Enerji Kullanımı”, Hergüner Bilgen Özeke Avukat 

Ortaklığı şirketinden Deniz Tuncel’in "Türkiye’de Elektrikli Ulaşımın (Elektromobilite) 

Hukuki Altyapısı” başlıklı sunumları ile gerçekleştirilmiştir. 
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Elekto Mobilite Konusunda Türkiye ve Dünyanın Mevcut Durumu 

Haluk Sayar, sunumuna fosil yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara geçişin hızlı şekilde 

devam ettiğinden bahsederek giriş yaptı. 2021 yılı başlarına kadar 3000 adet araç 

satıldığını belirten Haluk Sayar, 2021 yılı Kasım ayı sonunda 3000 adet daha satıldığını 

vurguladı. 2030 yılına gelindiğinde tahminen 750.000 – 1.000.000 araç satılacağını ifade 

etti. 

Elektrik motorlu araçların yakıt maliyeti olarak daha ekonomik olduğunu ifade edip bu 

sözlerine dizel bir araca göre 5 te 1 oranında daha az maliyetli olduğunu ekledi. Ayrıca 

elektrikli araçların bakım maliyetleri daha düşük olduğunun altını çizdi. 

Performans olarak karşılaştırmalarına bakılacak olursa elektrikli araçların anında 

reaksiyon vererek ivmelenmesi gibi yönlerden daha iyi performans verdiğine değindi. 

Paris anlaşmasından sonra Avrupa Birliği yeşil mutabakatı ile tüm dünyada emisyon 

salınımının azaltılması için bazı kararlar alındığını ve “hit for 55” akti en önemli 

kararlardan biri olduğunu ifade etti. “Hit for 55”, aktini ise 1990’dan 2030 yılına 

gelindiğinde sera gazı salınımı oranının yüzde 55 azaltılacağını taahhüt eden bir proje 

olduğunu tanımladı. Her sektörde sera gazı salınımın azaltılması yönünde planlar 

yapıldığını vurguladı. 

 

 

“Elektromobiliteye geçiş için çok ciddi değişikliklere ihtiyacımız 

var.” 

 

 

 



 

 

45 

 

Mobiliteden beklentinin ise tahmini olarak 2050 yılında karbon nötr olacağını belirtti. 

Karbon nötr ifadesini salınmış olunan karbonun tutunan sera gazına karşı dengelenmesi 

anlamına geldiğini söyleyerek sözlerine devam eden Haluk Sayar, Avrupa Birliği 2035 

yılına kadar içten yanmalı motorları üretmeyi tamamen bırakacağını duyurduğunu 

vurguladı. Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat planına karşılık Türkiye’de kendi yeşil 

mutabakat planını açıkladı ve Türkiye, Avrupa Birliği’nin 2050’de karbon nötr olma 

hedefine karşılık 2053’de karbon nötr olma hedefini ortaya attığını vurguladı. 

Son olarak Elektro mobilitenin sadece arabalar için değil gemi tramvay vb. birçok araç 

içinde çok önemli olduğunun altını çizerek sunumunu tamamladı. 

 

Gemilerin Elektrofikasyonu ve Deniz Ulaşımında Yenilenebilir Enerji 

Kullanımı 

Erdeniz Erol, 2016-2017 yılında Elkon’un ürettiği bir geminin elektrikli olduğunu ifade 

ederek başladı. Dünya ticaretinde taşınan yüklerin yaklaşık yüzde 90’ı deniz yoluyla 

taşındığını ve Boğazdan geçen 1 tanker 100 adet içten yanmalı motora sahip otomobil 

kadar emisyona neden olduğunu söyleyerek çarpıcı bir istatistiği vurguladı. 

Dünya’da akıllı şehirler içinde deniz ulaşımının sağlandığı şehirler arasında bir 

karşılaştırma yapan Erdeniz Erol, İstanbul, Hong Kong, Sidney, Londra, New York, San 

Francisco şehirleri arasında İstanbul’un en çok deniz ulaşımı sağlanan lider bir şehir 

olduğunu vurguladı. Ayrıca 2035 yılında deniz yolu ile ulaşımın büyük derecede artışın 

olacağına ve bu sebeple elektrikli gemilerin kullanılmasının gelecekte epey önemi 

olduğuna işaret etti. 

Sunumunda Gemi sistemleri ve alt bileşenlerinden bahsederken geleneksel ve dizel 

elektrikli gemilerin farklarını belirterek devam etti. 
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Geleneksel motorlarda ana dizel motorun pervaneyi çalıştırarak hareketi sağladığını buna 

karşılık dizel elektrikli motorlarda ise jeneratörün elektriği ürettiğini ana şaftın olmadığını 

ve motorun pervaneyi hareket ettirdiğini tanımladı. 

Yolcu taşımacılığı yapan gemilerde batarya kullanımının çok olduğu vurgulanmış toplam 

536 elektrikli geminin sipariş aşamasında olduğunu ifade etti. Ayrıca karbon 

emisyonunun hidrojen ve bataryalı sistemlerde oldukça düştüğünü belirtti. Hidrojen ve 

elektrik bataryalarının geleceğin yakıt kaynaklarının başatı olacağını vurguladı. 

Gemilerin tüm maliyet kırılımında elektrik sistemlerinin payı sevk sistemlerinin de 

elektriklenmesiyle yüzde 2-3 seviyelerinden yüzde 10-15 seviyelerine çıkacağını öngördü. 

Batarya kullanımının gemi sevk sistemine sunduğu avantajlardan bahsetmeye devam 

eden Erdeniz Erol yükü optimize ettiğini, şarj deşarj yapısıyla esneklik sağladığını ve 

operatörlerin mali giderlerinin de azaldığını ifade ediyor. KWh başına batarya 

maliyetlerinin giderek düştüğü ve 2030 yılına kadar daha da düşeceğini vurguladı. 

Sunumunun sonunda Elkon şirketinin tamamlanmış 500 üzerinde gemi projesinin 

olduğunu ifade ederek firmanın AG panolar ve starter, alarm izleme ve kontrol, elektrik 

tahrik ve sürücü, devreye alma ve işçilik, dinamik konumlandırma, entegre köprü 

navigasyon hizmetlerini verdiğini söyleyerek sunumunu tamamladı. 

 

“KWh başına batarya maliyetleri 2030 yılına kadar ciddi oranda 

düşecek.” 
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Türkiyede Elektrikli Ulaşımın (Elektromobilite) Hukuki Altyapısı 

Hergüner Bilgen Özeke, Türkiye’de 2019’da 2000 adet elektrikli aracın, 1350 adet 

elektrikli şarj noktasının bulunduğuna dikkat çekti. Ayrıca Türkiye’de araç başına düşen 

şarj noktası sayısının 2 adet olduğunu varsaydı. 2025 yılında tahmini 350.000 adet 

elektrikli araç olması beklediğini, 2030 yılında ise 1.000.000 ile 2.500.000 elektrikli aracın 

olmasını tahmin ettiğini söyledi. 

2019 yılında yürürlüğe giren enerji verimliliği yönetmeliğinin önümüzdeki 15 yıl içinde 

motorlu araçların birikim yakıt tüketimlerinin düşürülmesi, araçlarda verimlilik 

standartlarının yükseltilmesi, çevreci alternatif yakıt kullanımın teşvik edilmesi, hava 

kirleticilerinin ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasının amaçlandığını ifade etti. 

Bu hedefleri gerçekleştirmek için belediyelerin otoparklarda elektrikli araç şarj 

istasyonları için yer tahsis etmesi ayrıca kent merkezlerinde ve semt ölçeğinde yoğun 

trafik ve hava kirliğinin yaşandığı alanlarda araçlara kısıtlama getirilmesi gerektiğini 

tavsiye etmektedir. 

25 Mart 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan otopark yönetmeliğinde yeni yapılacak 

otoparklarda zorunlu şarj ünitesinin yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Kentlerde hızla 

yaygınlaşan bisiklet ve scooter gibi elektrik gücüne dayalı araçların istifadesi için bisiklet 

park istasyonlarının, elektrikli otomobil şarj istasyonlarına ve toplu taşıma ağlarına kolay 

ulaşılabilecek yerlerde olması gerektiğini ifade etti. 

E-scooter yönetmeliğinden bahseden Hergüner Bilgen Özeke, yetki belgesi sahiplerinin 

hizmet verecekleri e-scooterların en az yüzde 30’u sanayi ve teknoloji bakanlığı 

tarafından belirlenecek yerlilik esasına uygun olacaktır kararının altını çizdi. 

EPDK, 1 ağustos 2020 tarihi itibariyle yeşil tarife (YETA) uygulamasını hayata geçirdi. Bu 

kapsamda tüketiciler istedikleri takdirde elektrik tedarik şirketlerinden yenilenebilir 

kaynaklardan üretilen elektrik enerjisini temin edebileceğini müjdeledi. Ayrıca şarj 
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istasyonu işletmecilerinin YETA’ya başvurması halinde elektrikli araçların elektrik ihtiyacı 

yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağını, bu sayede çevreci bir enerji döngüsünün 

kurgulanmasının mümkün olacağını ifade etti. 

Sonraki adımlarda ne olacağından bahseden Hergüner Bilgen Özeke, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığının 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda dünyadaki 

elektromobilite uygulamalarını değerlendirdi. 

Giderek yaygınlaşan elektrikli araçların yanında yürüyüş ve bisiklet yolları, düşük emisyon 

bölgeleri, sıfır emisyonlu taşıtlar ve toplu taşımada elektrik, hibrit ya da hidrojenle çalışan 

otobüsler ve dahası zehirli emisyon harcı (T-Charge) benzeri çevreci vergiler gibi 

alternatiflerin büyükşehir belediyelerinin de inisiyatifi ile Türkiye’de hayata geçirilmesini 

bekleyebiliriz cümleleriyle sunumunu sonlandırdı. 

 

“Elektrikli ulaşıma geçişi hukuka uygun hale getirelim.” 
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Yenilenebilir Enerjide Finansman 

17 Aralık 2021 

14:00 - 14:50 

 

 

 

“Yenilenebilir Enerjide Finansman Oturumu” 17 Aralık tarihinde Moderatör Konuşmacı 

TWRE Kurucu Başkanı Sedef Budak’ın “Yenilenebilir Enerjide Finansman Oturumuna 

Giriş”, TWRE Danışma Kurulu Üyesi Seyran Hatipoğlu’nun, “Yenilenebilir Enerjide 

Sürdürülebilirlik”, TWRE Danışma Kurulu Üyesi ve Profinstance Danışmanlık Genel 

Müdürü Özlem Kıldır’ın "Yenilenebilir Enerji Finansmanında Güncel Konular (YETA 

YAPILARI-KARBON DÖNÜŞÜMÜ)” başlıklı sunumları ile gerçekleştirilmiştir. 

 



 

 

50 

 

Yenilenebilir Enerjide Finansman Oturumuna Giriş 

Sedef Budak, rüzgâr ve güneş enerjisi sektöründe 15 yıldır çalıştığını ve çeşitli firmalara 

teknik destek danışmanlığını yaptığını söyleyerek sunuma giriş yaptı. Öncelikle Paris İklim 

Anlaşması’nın 6 Ekim’de TBMM’den geçtiğini ve Ocak ayı itibariyle Avrupa’dan yeşil 

mutabakat ile ilgili uygulamalar hakkında bizleri bilgilendirmesini beklediğini belirterek 

sunumuna başladı. 

Bütün sektörlerin ve bütün yöneticilerin yeşil ve karbonu düşük ürün üretmesi gerektiği 

bir döneme girdiğini, bununla beraber temiz enerji kullanımı, güneş enerji teknolojileri, 

hidrojen-rüzgâr ve biyo-kütle gibi atıklardan enerji elde edilebilmesi gibi konuların 

öncelikli ve zorunlu hale getirileceği ve bunların finansla sağlanabileceğini ifade etti.  

Konuşmasını diğer katılımcıları kısa bir şekilde tanıtarak Seyran Hatipoğlu’na devretti. 

 

Yenilenebilir Enerjide Sürdürülebilirlik 

Seyran Hatipoğlu, konuşmalarına sürdürülebilirlik kavramının ne anlama geldiğini ve 

finansmanın sürdürülebilirliğe ne ölçüde katkısının olabileceğini ifade ederek başladı. 

1940’lı yıllardan başlayarak sanayinin her coğrafyada yaygınlaşmasıyla 1.2 derecelik bir 

ısınmanın meydana geldiğini ve sera gazının salınımının bununla paralel olarak son 70 

yılda büyük bir artış gösterdiğini belirtti. 

Eğer önlem alınamazsa 2050 yılında 4 derecelik ısı artışı ve 65 milyar ton sera gazı üretimi 

olacağının altını çizdi. Hava kirliliği ve iklim değişikliklerinden dolayı yılda 4 milyon insan 

hayatını kaybederken, 30 milyon insan ise ikametini değiştirmek zorunda kaldı. İklim 

değişikliğinden dolayı 4.2 trilyon dolar ekonomik kaybın en yoğun yaşandığı 2019 yılı 

olduğuna dikkat çekti. Dengelerin sağlanabilmesi için her yıl emisyon oranının yüzde 7.6 

oranında azaltılması gerekmekte olduğunu ifade etti. 
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Sürdürülebilir faaliyetlerin özellikle yeni yatırım enstrümanlarına gebe olduğunu, yeşil 

kredi, yeşil tahvil gibi yeni ürün ve kredi araçlarını, ayrıca turizm ve belediyecilikte çevreci 

yaklaşımlar, akıllı şehir düşük karbonlu ulaşım vb. çözümlerin finans kuruluşlarına 

katkısının yadsınamayacağının altını çizdi. 

Pandeminin getirdiği iyi sonuçlardan özellikle bu dönemde bankaların temiz enerjiye 12 

milyar dolar, fosil yakıtlara ise 3 milyar dolar finansman sağlayarak, 2019-2020 yıllarında 

fosil yakıtlara sağladığı finansman oranının daha önceki yıllara göre yüzde 40 azaldığına 

dikkat çekti. 

 

 

“Öncelik her zaman maliyetsiz kaynak; hibeler ve teşviklerdir.” 

 

 

Finansör bakışı ile finansmanın 5 ana unsurunun, kapasite, sermaye, teminat, sektör ve 

ekonomik koşullar ve yatırımcı ve ortakların karakteri olduğunu ifade etti. 

TurSEFF firmasının Ekim 2021 itibariyle 713 milyon € sürdürülebilir enerji kaynak 

verimliliği finansmanına, 2212 adet projesinin olduğuna, 612 MW toplam kurulu 

yenilenebilir enerji gücüne sahip olduğuna, 1 milyon haneye bir yılda tükettiği elektrik 

miktarına eşit enerji tasarrufunun sağlandığına ve son olarak 1.1 milyon otomobilin yıllık 

CO2 emisyonuna eşit emisyon azalımının sağlandığını ifade ederek sunumunu 

tamamladı. 
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Yenilenebilir Enerji Finansmanında Güncel Konular (YETA Yapıları-

Karbon Dönüşümü) 

Özlem Kıldır, sektörlere göre küresel enerji arzı yatırımı hakkında bazı istatistikler vererek 

sunumuna başladı. Kömür esaslı yakıtların 2019 itibariyle gittikçe azaldığını ve 

yenilenebilir enerjilerin ve elektrik batarya depolamanın 2021 yılına gelindiğinde 

neredeyse 300 milyar dolara yaklaştığını ifade etti. 

Güneş enerjisinin yeni yapılan global elektrik üretim kurulumlarının yüzde 35’ini 

oluşturmakta olduğunu, günümüzde toplam elektriğin yüzde 2’sini karşılayan güneş 

enerjisi panellerinin, 2050 yılına kadar toplam elektrik ihtiyacının yüzde 25’ini 

karşılamasını tahmin ettiğini belirtti. Güneş enerjisinin depolanması ile güneş enerjisinin 

süreklilik sorunlarını ortadan kaldıracağını sektörün maliyet açısından rekabetçi 

olduğunu ve şu anda yüksek olan pil maliyetlerinin 2030 yılına kadar yüzde 52’lik bir 

düşüş beklediğini ifade etti. 

Özlem Kıldır, bu sene bankaların yenilenebilir enerji sektörüne sağladığı finansman 

miktarının geçtiğimiz senelere göre 2 milyar artış göstererek 2.5 milyar dolar seviyesinde 

gerçekleşeceğini ve bu tutarın yüzde 55’ini güneş enerjisine sağlanan finansmanların 

oluşturduğunu söyledi. Türkiye’nin de bu vizyonda 2001-2021 yılları arasındaki 

yenilenebilir enerji yatırımlarının banka bazlı finansman tutarının 45 milyar doları 

aştığının altını çizdi. 

Covid-19 etkilerinin yenilenebilir enerji finansmanlarına etkisini düşürdüğünü fakat 

farkındalığı arttırarak kurumların her anlamda bazı önlem tedbirlerini almaya zorladığını 

vurguladı. 

Enerji projeleri finansmanında PPA yani enerji alımı anlaşmasında, kendi gelirini elde 

edebilir olduğunu söyledi. Türkiye’nin uluslararası rekabetinde ekonomik anlamda gelir 

elde edilebileceği bu anlaşmalar olmazsa projenin öngörülen gelirleri belirsiz olacağı ve 
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projenin finanse edilebilir olması için satın alınan elektrik miktarı ve elektrik birim fiyatı 

konusunda belirsizliğin ortadan kaldırılmasının gerekli olacağını ifade etti. Daha ucuz 

elektrik satışı yapabilen veya devlet teşvikine hak kazanan yerel veya uluslararası 

santraller ile rekabet şansının yaratılacağını ve PPA’nın bu tür bir rekabetten korunmak 

için bir fırsat oluşturacağından bahsetti. 

Dünya Bankası tarafından senelik yayınlanan Karbon fiyatlandırması Durum ve Eğilim 

Raporu’nun 2021 sayısında küresel ölçekte karbon salınımlarını azaltabilmek için 64 adet 

karbon fiyatlandırma mekanizmasının olduğu belirtilmiş olduğunu ve bu mekanizmalara 

katılımın zorunlu olduğu (ETS, karbon vergisi vb.) ve zorunlu olmadığı (gönüllü karbon 

piyasası gibi) pratiklerden oluştuğunu açıkladı. 

 

 

“Karbon fiyatları enerji dönüşüm finansmanının önemli bir 

parçası haline geldi.” 

 

 

Karbon azalımı hesabında, şebekeye üretim sağlayan santraller, kullanılan yakıtlar, 

coğrafi konumlar, şebekeye katılan santrallerin kaynak tipleri (kapasiteleri, üretimleri, 

verimlilikleri), ilgili santrallerin kaynağı ve kullandığı teknoloji faktörlerinin oldukça etkili 

olduğunun altını çizdi. Geçmiş fiyatların gördüğü gönüllü piyasaların en yüksek seviyesi 

14-15 €/ton, zorunlu piyasaların ise 15-30 $/ton olduğunu belirtti ve sunumunu 

tamamladı. 
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Enerji Depolama Oturumu 

17 Aralık 2021 

15:00 - 15:50 

 

 

 

 

“Enerji Depolama Oturumu” 17 Aralık tarihinde Fichtner GmbH Kıdemli Proje Müdürü 

Dr. Mehmet Kapusuz’un “Türkiye’de Enerji Depolama Yatırımları”, TWRE Üyesi Froninus 

Pazarlama Departman Sorumlusu Müge Mücaviroğlu’nun, “Yeşil Enerji ve Akıllı 

Depolama Çözümleri”, TWRE Danışma Kurulu Üyesi Innoses Kurucu Ortağı Simay Akar 

"Lityum İyon Pillerin Özel Pazarlama Çözümleri” başlıklı sunumları ile gerçekleştirilmiştir. 
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Türkiye’de Enerji Depolama Yatırımları  

Dr. Mehmet Kapusuz, sunumuna kendini tanıtarak başladı. Enerji teknolojileri alanında 

lisans, yüksek lisans ve doktora tahsili gören Mehmet Kapusuz, yenilenebilir enerji ve 

depolama teknolojileri konularında uzman olduğunu şu anda Almanya’da kıdemli proje 

yöneticisi olarak çalışmakta olduğunu belirterek sunumuna enerji sorununun çözümü 

üzerine konuşarak başladı. 

Temiz, güvenilir, kolayca elde edilebilen ve en önemlisinin sürdürülebilir enerjiyi elde 

edebilmek için ulaşımda, kara ve deniz taşımacılığında, elektrik enerjisi üretiminde sera 

gazları ve özellikle CO2 salınımınım azaltılması gerektiğinin hayati bir öneme sahip 

olduğunu vurguladı. 

Ekonomik sektörler göz önüne alındığında global ölçekte sera gazları salınımında yüzde 

25 oranında elektrik ve ısı enerjisi üretiminden yüzde 20 oranında endüstride 

kullanımdan ve yaklaşık yüzde 15 oranında taşımacılıktan kaynaklandığını belirtti. Bu 

değerleri göz önüne alan Mehmet Kapusuz, Ulaşım, taşımacılık ve enerji üretimi 

sektörlerinde bu salınımları azaltıcı uygulamalara geçilmesi gerektiğini ısrarla vurguladı. 

Yenilebilir enerji kaynaklarının bazı sorunlarının olduğunu söyleyen Mehmet Kapusuz, 

buna örnek olarak sürekli enerjinin sağlanamayabileceği sadece rüzgar veya güneş 

varken arz sağlanması gibi dezavantajları sıraladı. Bu sorunları çözmenin ancak ve ancak 

alternatif depolama ile mümkün olabileceğini ifade etti. Günümüzde teknolojik olarak en 

çok gelişim gösteren şeklinin aküler olduğunu belirten Mehmet Kapusuz, akü ile 

depolamanın hem araçlarda elektrik enerjisi olarak hem de yenilebilir enerji üretimin 

akuple edilerek arzın sürekliliğini sağlayabileceğini ifade etmiştir.  

2010 yılından itibaren elektrikli araçların ya da hibrit araçların üretiminin ve kullanımında 

büyük artış olduğunu fakat pandeminin etkisiyle tüm dünyanın üretim ve satın alma 

talebinin düşüş trendinde olduğunu vurguladı. Pandemi etkisiyle düşüşler olsa da 2025 
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ve 2030’lu yıllarda petrol yakıtlı araçları tamamen yasaklayacak ülkelerin bile 

bulunduğunu söyleyerek dikkate değer bir konu olduğunu yineledi. 

İlk zamanlarda elektrikli araçların üretiminin Avrupa’da olmasına rağmen batarya üretim 

merkezlerinin Asya ve ABD’de olduğunu ancak artık batarya üretimi üzerinde kontrolü 

elinde tutmanın öneminin kavranmasıyla batarya üreticilerini satın almaya onlarla 

anlaşmalar ve yenilikçi projeler yapmaya odaklanmış olduklarını açıkladı. 

 

 

“Daha Fazla Güneş, Daha Fazla Rüzgar, Daha Fazla Depolama.” 

 

 

Son olarak batarya üretiminde Türkiye’nin çok geride olduğunu bunun en büyük 

nedeninin ise kalifiye personelin olmamasına bağlayan Mehmet Kapusuz, çok hızlı 

büyüyen bu sektörde kalifiye personel yetiştirmek büyük öncelikte ayrıca Türkiye’nin 

herkesin bildiği gibi TOGG elektrikli araç üretimi fabrikası yatırımının ardından yine kendi 

bataryalarını üretebilmesi tedarik zinciri kontrolünü elinde tutarak stratejik bir hamle 

yapabileceğini vurgulayarak konuşmasını noktaladı. 

 

Yeşil Enerji ve Akıllı Depolama Çözümleri 

Müge Mücaviroğlu sunumuna, Dünyada ve Türkiye’de enerji depolamanın önemi 

üzerine konuşarak başladı. 2021 yılı itibariyle 41.1 milyar dolar olan lityum iyon pilleri 

pazarının 2030 yılında 120 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti. 
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Solar enerji, elektrik depolama, ısı elde etme, elektrikli araçlar için şarj ve hidrojen 

depolamada güneş enerjisinin nasıl entegre edilebileceği ana başlıkları üzerinden 

sunumuna devam edeceğini ifade ederek, sırayla bu başlıkları değerlendirmeye başladı. 

 

İnverter ile enerji tasarrufu sağlanarak yüzde 100 öz tüketim ile bu sistemleri hayatımıza 

rahatlılla tatbik edebiliceğimizden bahsetti. Sistemin kalbinin akıllı sayaçlar olduğunu 

ifade eden Müge Mücaviroğlu, enerjinin fazlasını depolayacak ve özellikle zor şartlarda 

örneğin güneş enerjisinin nispeten daha az olduğu zamanlarda bu depolanan enerjiyi 

kullanabileceğimizi müjdeledi. 

Lityum akü depolama ve acil güç modunun, akıllı sayaç sayesinde ürettiğimiz elektriği 

kullandıktan sonra fazlasını şebeke iletiyoruz. Eğer elektrikler giderse, bu durumlarda acil 

güç modunun devre gireceğini. Sistemimizi bu şekilde sürdürülebilir enerjiyle 

kurtarabileceğimizi vurguladı. 

Yine aynı bir önceki konularda olduğu gibi sıcak su depolamada, elektriğin her kısmını 

bedavaya kullanmanın ana amacımız olduğunu bu sebeple mevcut olan su pompamızın 

ya da su kazanımızın ısınmasını güneş enerjisiyle entegre olarak sağlayabileceğimizi 

belirtti. 

 

 

“Hep beraber 24 saat güneş alabiliriz” 
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Elektrikli araçlar için enerji depolamada, evimizde bir çeşit PV sisteminin olduğunu ve her 

marka araçla uyumlu bir cihaz olacağını ifade etti. Elektrikli aracımızı güneş enerjisinden 

faydalanarak depoladığımız enerji ile aracımızı şarj edebileceğimizi belirtti. 

PV sistem ve uzaktan izleme konusunda ise telefonda ya da tablette uygulamanın 

herkesin rahatlıkla indirip kullanabileceği ve kolay kullanımlı ara yüzü sayesinde pratik 

şekilde üretim ve tüketim değerlerimizi görüp analiz yapılabilmemize olanak sağlayacak 

bir sistemin olacağını vurguladı. 

Yeşil hidrojen depolama, paneller ve inverterler yardımıyla güneş enerjisinden elde 

edilen elektriği, yakıt pilleri ile beraber hidrojene çevrildiğini ve çevrilen hidrojenin iki 

şekilde kullanıldığını belirterek, ya hidrojen yakıtı kullanan araçlara ya da su veya gaz 

olarak depolanabileceği daha sonrasında ise elektrolizle beraber yakıt olarak bizlere geri 

döneceğini ifade ederek sunumunu tamamladı. 

 

Lityum İyon Pillerin Özel Pazarlama Çözümleri 

Simay Akar, sürdürülebilir ve modern enerjiye olan erişimin öneminden bahsederek, 

hem ekonomik hem de kesintisiz şekilde temel ihtiyaçların karşılanabilecek ve insanların 

her zaman her şekilde kolay ulaşabilmesine imkan verecek enerji üretiminin tüm 

dünyada çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. 

Enerji depolama teknolojilerinden lityum bataryalarına dikkat çeken Simay Akar, tüm 

dünyada özellikle Asya üreticilerinin ön plana çıktığını bunun nedeninin ise nitelikli insan 

gücünün ve ham madde kaynaklarına erişimin kolay ve ucuz olması gibi etkenlerine 

dikkat çekti. Bu unsurların geliştirilmesinin çok önem taşıdığını belirtti. 

Lityum batarya teknolojilerinde İki farklı teknolojinin ön plana çıktığını bunların LTF 

(lityum-demir-fosfat) diğerinin ise LMK (lityum-manganez-kobalt) teknolojisinin ön plana 
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çıktığını işaret ediyor. İhtiyaç duyulan modellerde doğru kombin edilen hibrit modellerde 

avantaj ve dezavantajların iyi analiz edilerek, karşılaştırılarak doğru verim alınması çok 

önemli olduğunu vurguladı. 

 

 

“Her teknolojide enerji depolama bir oyun değiştiricidir.” 

 

 

E-mobility uygulamalarının (electrification-mobility) özellikle bataryaların ekonomik, 

kullanışlı ve güvenli olması sebebiyle elektrikli araçlar gibi kâr marjı yüksek alanlarda 

rahatlıkla kullanılmasının uygun olduğunu belirtti. Elektrikli bataryaların geri 

dönüşümünün doğru uygulamalar yapıldığı süresince mümkün olabildiğini ve bu sayede 

aynı bataryaların kullanıldıktan sonra çevreye zararlı etkilerinin geri dönüşümü 

sağlanarak azaltılması sonucunu oluşturacağını vurguladı. 

Solar car park, Floating solar ve PV tarımsal sulama gibi sistemlerde çok fayda 

sağlanabileceğini belirtmiştir. Enerjide yeniden üretimin ne kadar önemli bir şey 

olduğunu vurgulayan Simay Akar, bu sistemlerin hem öz tüketici hem de sanayicilerin bir 

bütün olarak ele alınması gerektiğini ve bu tüm dijital teknolojilerin bütünsel bir parça 

olarak ele aldıklarını belirterek sunumunu sonlandırdı. 
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Sonuç ve Değerlendirmeler 

Green Solar Network Konferansı-I güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması amacı 

altında güneşi anlamak ve anlatmak için 33 konuşmacının katılımı ile temiz enerji, iklim 

değişikliği, enerji ekonomisi, enerji verimliliği, yeşil binalar, fotovoltaik, hidrojen, 

elektrikli araçlar, yenilenebilir enerjide finansman ve enerji depolama konularını ele 

alarak gerçekleştirildi. Bu çalışma ile Açılış konuşmaları ve Green Solar Network söyleşisi 

ile birlikte 10 farklı oturumda gerçekleştirilen Konferansın sonuç ve çıktıları 

değerlendirilmiştir.  

Temiz Enerji Geçişi iklim değişikliği ile mücadelede kritik bir rol oynamaktadır. Elektrik ve 

ısı ihtiyacının yenilenebilir kaynaklar ile karşılanması atmosfere yayılan sera gazı 

salınımını ciddi oranda düşürmektedir. Bu nedenle dünya genelinde çok sayıda ülke 

enerji üretiminde fosil yakıtlardan temiz enerji kaynaklarına geçiş taahhüdü vermektedir. 

Temiz enerjiye geçiş hızlı ve kolay bir süreç değildir. Bölgesel ve ulusal bazda teknik ve 

ekonomik boyutu değerlendirilmelidir. Bu bağlamda belediyeler, hükümetler, sivil 

toplum örgütleri ve özel sektörün birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışıp gerekli geleceğe 

dönük temiz enerji planlamalarını yapmaları gerekmektedir. 

İklim Değişikliği, çevre ve insanlık için yarattığı olumsuz etkilerin yanı sıra çok sayıda 

sektörü de tehdit edici bir gelecek ile karşı karşıya bırakmaktadır. Fosil yakıtlarla elektrik 

ve ısı üretimi iklim değişikliğine katkı sağlayan ciddi bir parametredir. Bundan dolayı da 

enerji ve ulaşımda temiz enerjiye geçmek çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle ilk 

aşamada enerjide kömürden çıkış, orta ve uzun vade de fosil yakıtlardan tamamen 

çıkmak oldukça önemli hale gelmiştir.  Bu bağlamda da her ülke veya bölgede karar verici 

mekanizmalar somut önlemler alarak enerji üretiminde fosil yakıt kullanımını azaltmaları 

gerekmektedir. İklim değişikliğinin farkında olarak gelecek planlama çalışmaları, 

geliştirilecek uygulama ve yatırımlarda iklim değişikliği mücadele dikkate alınmalıdır. 
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Enerji Ekonomisi, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir konu olan enerjinin sadece 

teknik boyutta değil ekonomik tarafının da ele alınması gerekliliğini içermektedir. Enerji 

yatırımlarının çevresel etkilerinin yanı sıra maliyet, istihdam, verimlilik kavramları ile 

özdeşleştirip değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle hükümetler enerji kaynaklarını 

gereksiz yere tüketmemeli, katma değerli ürünler üreterek kalkınmayı arttırmalıdır. 

Enerji tüketiminin planlanarak azaltılması ile enerji de dışa bağımlı ülkelerin ithalat hacmi 

düşerek kalkınmaları hızlanabilmektedir. Tüketilen ve üretilen enerjinin kaynağından son 

kullanıcıya kadar her kaleminin ekonomik analizini yaparak dışa olan enerji bağımlılığını 

minimuma ve hatta mümkünse tamamen ortadan kaldırmalıdır. Yenilenebilir enerji 

kaynaklarının ekonomik planlamasının bu doğrultuda değerlendirilmesi ve kurulum, 

uygulama süreçlerinde ekonomik takiplerin yapılması gerekmektedir. Yenilenebilir enerji 

kaynakları yatırımlarının çevresel katkılarının yanında enerjide dışa bağımlılığın 

azaltılması, istihdam yaratması, maliyetlerin düşürülmesi gibi etkilerinin net bir şekilde 

ortaya koyularak gerekli şartlar sağlanmalıdır.  

Enerji Verimliliği, enerji yatırım ve uygulamalarındaki standartların oluşturulması, 

kaynakların verimli kullanımı, enerji kullanan ürün ve hizmetlerde enerji girdilerini 

azaltmayı içermektedir. Yasal mevzuatlarla kamuda, endüstride, ticarethanelerde ve 

konutlarda enerji verimliliği standartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.  Bu konuda 

özellikle kamu ve belediyelere büyük görevler düşmektedir. Bu standartları belirlerken 

de ISO 50001 standartlarının da daha kapsamlı hale getirilerek uygulanması da enerji 

verimliliğinin sağlanması açısından önemlidir. Güneş enerjisi kullanan cihazların enerji 

tüketim miktarlarından güneş enerji panellerinin yapım teknolojilerine kadar birçok 

aşamanın enerji verimliliği açısından ele alınması gerekmektedir. Üretici firmaların enerji 

verimliliği alanında gerçekleştireceği inovatif araştırma çalışmaları desteklenmelidir. 

Enerji tüketiminin düşürülmesi temiz enerjiye geçişinin hızlanmasına katkı sağlayarak 

iklim hedeflerinin de gerçekleştirilmesi için önemli etki oluşturacaktır. 
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Yeşil Binalar, sürdürülebilir binalar olarak önemi her geçen gün artmaktadır. İklim 

değişikliği ile mücadelede enerjisini kendi üreten binalara hiç şüphesiz ihtiyacımız 

bulunmaktadır. Bu konuda geliştirilen standartlar ve sertifikasyon sistemleriyle birlikte 

yeşil binaların daha da yaygınlaşmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Güneş enerjisinin 

binalarda hem elektrik hem de ısı ihtiyacını karşılamak için kullanılması, ısı yalıtımının 

sağlanarak harcanan enerji miktarının azaltılması gibi konular ele alınarak binaların 

sürdürülebilirliği attırılmalıdır. Bu sayede de yenilenebilir enerji kullanımı artarak 

atmosfere salınan sera gazı miktarı da azalacaktır. 

Fotovoltaik Teknolojiler kapsamında güneş enerjisinin elektrik üretiminde kullanımının 

yaygınlaşmasının orta ve uzun vadede oluşturacağı güneş panel atıklarının oluşması 

kaçınılmaz olacaktır. Verimli kullanım süresi dolan güneş panellerinin güneş enerji 

santrallerinde kurulumundan 20-30 yıl sonrası değişme ihtiyacı oluşması ciddi bir atık 

problemi oluşturacak ve bu konunun da yasal mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmesi 

büyük önem arz etmektedir. Yapılacak yasal düzenlemeler ve özel sektörün desteğiyle 

kurulacak güneş paneli geri dönüşüm tesisleri ile oluşacak atıkların da önüne geçilmiş 

olacaktır. 

Hidrojen, iklim değişikliği ile mücadelede yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte 

üretiminin yaygınlaştırılması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hidrojenin 

fosil yakıtlar ile değil temiz enerji kaynakları örneğin güneş enerjisi ile elektroliz yapılması 

sonucu üretilerek kullanılması önemlidir. Yeşil hidrojen üretim teknolojileri üzerine 

araştırma geliştirme faaliyetlerinin arttırılması ve maliyetlerinin azaltılması da bu 

teknolojilerin daha fazla tercih edilmesini mümkün kılacaktır. 

Elektrikli Araçlar, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında ulaşımdaki emisyonun 

azaltılmasını sağlamak açısından önemli bir yere sahiptir. Elektrikli araçlara geçişte 

ülkenin veya şehrin elektrik sistemi de önem taşımaktadır. Eğer ülkenin elektrik tüketimi 

ithal fosil kaynaklardan karşılanmıyor ve şebeke alt yapısı da yeterli değilse, o ülkede 

elektrikli araçların yaygınlaşması faydadan çok zarar getirecektir. Bu sebepten de elektrik 
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üretiminde temiz enerjiye geçiş ile elektrikli araçlara geçiş birbirleriyle paralel olmalıdır. 

Bu konuda yasal mevzuatlar ve gerekli hukuksal düzenlemelerin de yapılması 

gerekmektedir. 

Yenilenebilir enerjide finansman bakımından temiz enerji dönüşümünde sunulan 

krediler, teşvikler bu dönüşümün daha da hızlı gerçekleşmesini sağlayacaktır. Çeşitli fosil 

yakıtların kullanımından temiz enerji dönüşümü için finansman destekleri, karbon 

vergileri gibi destekleyici ve caydırıcı unsurlar da gereklidir. Bu konuda da oluşturulacak 

yasal düzenlemeler ile hükümet ve bankalara büyük görevler düşmektedir. Kamu, özel 

sektör, bankalar işbirliği ile oluşturulabilecek finansman modelleri yenilenebilir enerji 

yatırımlarına teşvik sağlamalıdır. Böylece fosil yakıtlar üzerine yapılacak yatırımlara da 

caydırıcılık sağlanabilir. 

Enerji Depolama, özellikle güneş ve rüzgâr santrallerinin şebeke entegrasyonu ve elektrik 

üretimindeki paylarının arttırılması için oldukça önemlidir. Özellikle de güneş ve rüzgâr 

gibi değişken kaynaklardan üretilen elektrik enerjisinin tüketimin az olduğu zamanlarda 

fazlasının depolanıp daha sonra kullanılması açısından önem taşımaktadır. Enerji 

depolama birçok temiz enerji sektörünü de etkilemektedir. Elektrikli araçlarının batarya 

teknolojisinin gelişmesi de temiz enerji geçişini hızlandıracaktır. Yine güneş enerji 

sistemlerinde batarya destekli sistemler de önem arz etmektedir. Bu bağlamda 

üniversiteler, araştırma enstitüleri ve endüstriye de depolama teknolojilerinin 

verimlerinin arttırılması konusunda büyük görevler düşmektedir.  
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti  

tarafından finanse edilmektedir. 

 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Green Solar Network Projesi kapsamında 

düzenlenen ilk konferans olan ‘’Green Solar Network Konferansı-I’’ değerli katkılarından 

dolayı başta TWRE olmak üzere ENSİA, AVERE, MÜKAD ve tüm üyelerimize GENSED ve 

KAİSDER olarak Green Solar Network Ekibi ile birlikte teşekkürlerimizi sunarız. 

 

Green Solar Network Yönetimi 

Üyelerimiz 
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