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Yenilenebilir enerji, çevre ve ilişkili sektörlerde yurt içi
ve yurt dışı pazar payını, sürekli inovasyon ve sürdürülebilir ihracat anlayışı ile artırarak; yerel kaynaklarla yerli
ihtiyaçlara cevap vermek, yenilenebilir enerji ve çevre
teknolojileri sektörü ihracatında başta Orta Doğu, Afrika
ve Asya olmak üzere 2035 yılında dünyada önde gelen
inovasyon ve üretim merkezlerinden biri olma vizyonu
çerçevesinde faaliyet göstermektedir.
Bu doğrultuda küme tarafından; “Ar-Ge ve İnovasyon
Seviyesinin Geliştirilmesi, Yurtiçi ve Yurtdışı Pazar Payının Artırılması, İşbirliklerinin Güçlendirilmesi, Küme
Kurumsal Yapısının ve Küme Geliştirme Ekibinin
Güçlendirilmesi” stratejileri belirlenmiştir.
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Bizim teknolojimiz bizim enerjimiz

Korhan GÜMÜŞTEKİN
OSTİM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
üfus artışı bununla beraber refah seviyesini yükselme gayretleri, sanayi üretiminin yükselişi,
hayatımızda enerji tüketen ekipmanların fazlasıyla yer almaya başlaması kaynakları daha etkin ve verimli kullanım yollarını aramamıza neden oluyor.
Çok tüketiyoruz. Tükettiğimiz kadar üretmemiz gerekiyor.
Üretim için hammadde, hammaddeyi işleyecek tesis, tesisi
çalıştıracak insan kaynağı ve enerji ihtiyacı… Tarif edilen
mekanizmanın, sağlıklı bir işleyişe sahip olabilmesinin
yegane faktörü ise sürdürülebilirlik kavramının etrafında
toplanıyor.
Sosyal ve ekonomik kalkınma ülkemizin öteleyemeyeceği şartlardan. Kalkınma yolunun sağlıklı bir şekilde yürünebilmesi, enerji ve doğal kaynaklarda güvenli bir gelecek
tesis etmeyi gerektiriyor.
Bir ülkenin ekonomik nabzının en belirgin ölçütü büyüme
parametreleri. Büyüme, enerji tüketimiyle doğru orantılı.
Uzmanlar, enerji tüketimi fazlalığının ülkelerinin gücüne
pozitif etki yaptığını dile getirirken, enerjinin ucuza mal
edilmesi ve arz edilmesinin önemine vurgu yapıyorlar.

N

Akademik ve bürokratik akıl ortak şuurda
buluşmalı
Yapılan değerlendirmelerde; enerjiye ve doğal kaynaklara
olan talep artışının yanı sıra günümüzde enerji üretimi ve
tüketiminde küresel ekonomik ve jeopolitik dengelerin yeniden tanımlanmasına sebep olabilecek önemli değişiklikler yaşandığı dile getiriliyor. Ülkelerin politikalarını enerji
arz güvenliği üzerine şekillendirdiklerine işaret ediliyor.
Bir ülkenin gücü üretim olduğuna göre küresel denklemin
ana çözümleyicilerinden biri olmak için enerji başlığında
akademik, bürokratik aklın ortak şuurda buluşmasında yarar var.
Yani her zaman dediğimiz gibi; geleceğini bugünden düşünen, enerjide de yerli, milli ve sürdürülebilir politikalar…
Sınırlı olan doğal kaynaklarımızın doğru adımlarla yönetilmesi, teknoloji çeşitlendirilmesi ve mevcut teknolojilerin verimliliğini geliştirilmesi, alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi Devletimizin de görüş açısının
odağında.
Teknoloji geliştirme, uzun vadeli düşünülmesi, tabiri caizse tökezlemede vazgeçilmeyecek, sonlandırılmayacak
bir süreç. En çok da enerjide ihtiyaç duyuluyor bu sürece.
Dışa bağımlılığın had safhada olduğu bir ortamda, dümeninin bu yöne kıran sanayicilerin adeta el üstünde tutulması elzem…
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2015 yılı faaliyet raporunun ‘Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmaları’ başlığı

altında şöyle yazıyor: “Yerli kaynakların ve yeni teknolojilerin kullanımına öncelik vermek, sektörde verimlilik
ve rekabet gücünün artırılmasını sağlamak, hızla gelişen
enerji sektöründe tasarım, mühendislik ve yenilik yaratma
kabiliyetini destekleyici mekanizmalar geliştirmek ve üniversite-sanayi işbirliklerini güçlendirmek amacıyla proje
ve faaliyetler yürütülmektedir.”
Ve yine aynı raporda Türkiye’nin; büyüyen üretim, iletim
ve dağıtım alt yapı kapasitesi, sürdürülebilir, rasyonel ve
proaktif enerji stratejileri, enerji koridorlarının ve ağlarının
kavşak noktası konumu, milli teknolojisi ve Ar-Ge’siyle,
istikrarlı ve güvenilir ekonomisiyle büyüyen ekonomisiyle; enerjiye, dinamizme, stratejiye, inovasyona ve yatırıma
odaklı olduğu önem derecesi yüksek bir şekilde belirtiliyor.
2015-2019 Strateji Plan’ında ise deniliyor ki; “Enerji ve
doğal kaynaklar alanlarının sermaye yoğun yapısından
dolayı, kullanılan malzeme, ekipman ve hizmetlerin yerlileştirilmesi, ekonomik açıdan birçok katkıyı beraberinde
getirecek olup enerji sektörünün yanı sıra üretim sektörünün de büyümesine yardımcı olacaktır. Özellikle enerji
sektöründen başlayarak yayılacak bir yerlileştirme hareketi, ekonominin birçok dalında iş olanaklarını da beraberinde getirme potansiyeline sahip olup, Ülkemizin Ar-Ge
ve inovasyon politikası doğrultusunda bilgi birikimine
de faydalı olacaktır. Bu amaç kapsamındaki en önemli
adım, yerlileştirmenin yapılabilmesi için ilgili malzeme,
ekipman ve hizmetlere yönelik envanter ve ihtiyaç analizi
yapılarak bir yol haritasının hazırlanması olup devamında
yerli katkı kullanım oranını arttırıcı önlemlerin alınması
planlanmaktadır. Teknoloji yerlileştirme çalışmaları uzun
vadeli projeler olduğundan planlama dönemi içerisinde
atılacak adımların esas sonuçlarının plan dönemi içinde
değil dönemin sonrasında, uzun vadede alınacağı, önemli
olanın bir yerlileştirme ve teknoloji geliştirme kültürünün
ve altyapısının yerleştirilmesi olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.”

İlk örneğini elinizde tuttuğunuz gazetemizde göreceğiniz
tematik yayımızda; küme paydaşlarının sektöre ilişkin değerlendirmeleri, akademik çalışmalara ilişkin bilgiler ve en
önemlisi ﬁrmalarımızı sizlerle buluşturuyoruz.

“Mayamızda Ahilik var”

Sayfalarımızda yer alan her ismin görüşleri ve sektöre ilişkin analizleri geleceğe yönelik ipuçlarını da barındırıyor.

Mayasında Ahilik kültürü olan OSTİM, 1967’den günümüze sanayimize iz bırakan gelişmelere ev sahipliği yaptı
ve halen de yapıyor.
5.200 işletme, 60.000 çalışan, 17 ana sektör ve 139 farklı iş
koluyla Türkiye’de girişimciliğin, kahramanlıkla eşdeğer
sanayiciliğin öncü bölgesi OSTİM, bu gücünü kümelenmelerle pekiştiriyor.
2007 yılından itibaren kümelenmeyi bölgesindeki KOBİ’lerle tanıştıran OSTİM, bugün 6 ana sektörde bu çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor.
Köklü kurum kültürünü ortak rekabet ve uluslararasılaşma
hedeﬂeriyle yoğuran OSTİM’in başarılı organizasyonlarından biri de Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri
Kümelenmesi.
Zengin bir üye proﬁline sahip olan Kümede, doğrudan
enerji sektöründe üretim yapan ﬁrmalar, ilgili ve destekleyici sektörlerde üretim yaparken sektörün katma değerindeki artış ve yasal düzenlemelerdeki gelişmeler
doğrultusunda yatırımlarını enerji sektörüne de
yönlendiren ﬁrmalar ve sektörü takip etmek üzere bulunan ﬁrmalar yer alıyor.
Üniversite, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla sektörel ekosistemin ana aktörleri
arasına giren Yenilenebilir Enerji ve
Çevre Teknolojileri Kümelenmesi OSTİM Gazetesi’nin bu ayki
tek konusu.

"Durum net ve açık: Enerjide de
ne kadar çok yerli teknoloji üretir,
katma değeri yükseltebilirsek,
ülkemizin ihtiyaçlarını, tepeden
tırnağa ‘bizim’ bilgi ve
ürünlerimizle karşılayabilirsek
küresel senaryoları ‘biz’ de yazarız.
Daha da önemlisi oyunu
kuralına göre değil yazımına
katkı verdiğimiz kurala göre
yönlendirebiliriz."

Teknoloji geliştiren, tesis kuran, sektöre bilgi ve birikimleriyle katkı sağlayan küme ﬁrmaların her biri kendi alanında ülke sınırlarını aşan önemli projelerde yer alıyor.
Durum net ve açık: Enerjide de ne kadar çok yerli teknoloji
üretir, katma değeri yükseltebilirsek, ülkemizin ihtiyaçlarını, tepeden tırnağa ‘bizim’ bilgi ve ürünlerimizle karşılayabilirsek küresel senaryoları ‘biz’ de yazarız.
Daha da önemlisi oyunu kuralına göre değil yazımına katkı verdiğimiz kurala göre yönlendirebiliriz.
Çare Türk sanayisinde…
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Önceliğimiz Ar-Ge'yi ticarileştirmek
mek, sonrasında da ihracat yapar hale gelmektir.
Bu noktada KOBİ’lerimize desteği T.C. Ekonomi Bakanlığı sağlamaktadır. Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Tebliği kapsamında; 2013-2016 yılları arasında
Kümemize sağladığı destekle üyelerimizin kapasitelerini artırmak, uluslararası network geliştirmek, üyelerimizin sektörel trendler konusunda bilgilendirmek amacıyla faaliyetler yürüttük.

Pınar YALMAN AKCENGİZ
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Tekn. Küme Koord.

O

STİM için geleceğin rekabetçi sektörü olarak belirlenen yenilenebilir enerji ve çevre
teknolojileri alanında 2009 yılında başlayan
yolculuğumuzda bugün, 72 üyemiz ve paydaşlarımızla sektörümüzün sorunlarına birlikte çözüm
üretmek için işbirliği yapıyoruz.
Başlangıçta aynı masa etrafında oturmak bile güçken
şuanda ortaklaşa rekabet anlayışıyla sektörümüzdeki
yerli üretimin artırılması için projeler geliştiriyoruz.
Bu projelerden en önemlisi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı kapsamında
başta üye ﬁrmalarımız olmak üzere, kamu ve üniversite
paydaşlarımız ile hazırladığımız ‘OSTİM Temiz Teknolojiler Kümelenmesi’dir. Projemizin Bakanlıktaki
değerlendirme süreci devam ederken, bir taraftan da çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.
Bundan üç yıl önce küme vizyonumuzu; temiz teknolojiler alanında ve ilişkili sektörlerde yurtiçi ve yurtdışı
pazar payını “sürekli inovasyon ve sürdürülebilir ihracat
anlayışı ile artırarak yerel kaynaklarla yerli ihtiyaçlara
cevap vermek, temiz teknolojiler alanında başta Ortadoğu, Afrika ve Asya olmak üzere 2035 yılında dünyada
önde gelen inovasyon ve üretim merkezlerinden biri olmak” olarak belirlemiştik.
Bu vizyon çerçevesinde hedeﬁmiz, üyelerimizin mevcut durumlarındaki kapasitelerini geliştirerek sektörde
KOBİ’lerin varlığını artırmak, önce iç pazarın taleplerini karşılayabilir ve tercih edilir hale getir-

Kümemizin yararlandığı bu destek, ﬁrmalarımız için
ihracatın geliştirilmesi konusunda önemli bir pencere
aralamıştır. Yaptığımız yurtdışı ziyaretlerinde özgüvenimiz yerine gelmiş, aslında Avrupalı işletmelerden hiç
de geri durumda olmadığımızı, kümelenince organize
olarak sektörün tüm taraﬂarıyla bir arada hareket etmenin, sektörü geliştirmede ne kadar fayda sağladığına yeniden şahitlik etmiş olduk.

lışıyoruz. Fikirden ürüne kadar ki tüm sürecin tamamlanabilmesi için değer zincirini kurmak hedeﬁmiz. Bu
amaçla tematik olarak kümemizin ve sektörümüzün
ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen OSTİM Teknopark
ile önümüzdeki en büyük engel olan, yaptığımız nitelikli Ar-Ge çalışmalarının ticarileşmesi konusunda kolaylaştırıcı olarak görev alacağız.
Kümelenmeyi iyi tanımladığını düşündüğüm bir sözü
paylaşmak isterim:
“Kümelenme, aynı şarkıyı ayrı ayrı söyleyen kişilerin,
bu şarkıyı bir orkestra şeﬁnin desteğiyle bir araya gelerek koro halinde tüm dünyaya duyurmasıdır.”
Gelin hep birlikte sesimizi tüm dünyaya duyuralım.

“Sektörümüz teknoloji ve inovasyona
odaklı”
Yaptığımız yurtdışı ziyaretlerinde özgüvenimiz yerine
gelmiş, aslında Avrupalı işletmelerden hiç de geri durumda olmadığımızı, kümelenince organize olarak sektörün tüm taraﬂarıyla bir arada hareket etmenin, sektörü geliştirmede ne kadar fayda sağladığına yeniden
şahitlik etmiş olduk.
Kamu tarafından geliştirilen politika ve programlara
bağlı olarak büyüyen bir sektörde ürün ve hizmet geliştiriyoruz. Bu sebeple kamu ile birlikte çalışmak bizim
için kritik bir öneme sahip. Sektörümüz fırsatlarla dolu
olmakla birlikte bilgi, teknoloji ve inovasyona odaklı olmayı gerektirmekte, bu nedenle de üniversitelerle
sıkı temaslarda bulunmamız gerekiyor. Bu sebeplerle
sektörü geliştirme sanayi-üniversite-kamu işbirliği ile
mümkündür. Sacayağının birisi görevini yerine getirmediğinde tüm dengeler bozuluyor. Bu amaçla Küme
Yönetim Kurulumuzda, üniversitelerimiz, ilgili bakanlıklarımız, Ankara Sanayi Odamız, Ankara Kalkınma
Ajansımız, ﬁrmalarımız, sivil toplum kuruluşları temsilcilerimiz bulunmakta.
Enerji sektörü dışında inşaat, savunma, tarım, ulaştırma gibi yenilenebilir enerji ve çevre teknolojilerinin
kullanıldığı sektörlerin tedarikçisi konumundayız ve bu
sektörlerdeki trendleri takip etmemiz iç pazardaki payımızın artırılması için oldukça önem taşımaktadır
Tüm paydaşlarımızla enerji ekosistemini kurmaya ça-

"Hedefimiz, üyelerimizin mevcut
durumlarındaki kapasitelerini
geliştirerek sektörde KOBİ’lerin
varlığını artırmak, önce iç pazarın
taleplerini karşılayabilir ve tercih
edilir hale getirmek, sonrasında da
ihracat yapar hale gelmektir."
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Enerji yatırımları küresel
büyüme üzerinde
olumlu etki
yapacak

2

3. Dünya Enerji Kongresi’nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
“Türkiye’de, enerjinin her alanında ciddi bir
yatırım potansiyeli mevcuttur. Bunun için tüm
enerji şirketlerini ülkemizde yatırım yapmaya davet
ediyoruz. Türkiye’ye güvenen, bu ülkeye yatırım yapan
asla pişman olmamıştır.” dedi. Erdoğan, enerji yatırımları küresel büyüme üzerinde de çok olumlu etki yapacağını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen kongreye
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bolivarcı
Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro Moros, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı
sıra 82 ülke temsilcisi ve uluslararası kuruluşların yöneticileri ile enerji alanında dünyanın önde gelen aktörleri
katıldı.
Kongrenin, enerji konusunda geleceğe yönelik vizyon
ve senaryolar hakkında görüş alışverişinde bulunulan
bir zemin hâline dönüştürülmesini ve enerjinin barış ile
adaletin aracı hâline getirilmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji sorunu çözülmeden; kalkınmadan, yatırımdan, büyümeden,
sağlıktan, beslenmeden ve ısınmadan bahsedilmesinin
mümkün olmadığını vurguladı.

Türkiye’nin enerji talebi yılda
yüzde 6-8 arasında artıyor
Türkiye’nin, enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı bir
ülke olduğuna, ancak özellikle son 14 yıldır, dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme performansına sahip
olduğuna işaret ederek, bu durumun Türkiye’nin enerji
talebinin yılda yüzde 6 ile 8 arasında artış gösterdiğini
dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu talebi karşılamanın yanı sıra Türkiye’nin enerji arz güvenliğini sağlamak ve enerji sepetini çeşitlendirmek için de çalıştıklarını söyledi.
Türkiye’nin doğal gaz ve enerji ticaret merkezi hâline
gelebilmesi adına yeni ve önemli yatırımların arifesinde
olunduğuna dikkat çekerek, sene sonunda ve 2017 yılında çok kritik adımları atıp bu alanda büyük yatırımları
gerçekleştireceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan, “Böylece doğal gaz ticaretinde bölgemizdeki tüm
ülkeler için güvenilir bir ortak hâline gelme hedeﬁmize
bir adım daha yaklaşacağız. Tabii enerji dediğimiz zaman özellikle doğal gaz dediğimiz zaman bunun üç tane
boyutu var. Bir tedarik, iki taşıma, üç tüketim… Biz tedarikçi bir ülke değiliz. Biz tüketici ve taşıyıcı bir ülke
konumundayız. Bu özelliğimizi tüp teknoloji ile bütünleştirmek suretiyle tedarikle bir araya getiriyoruz.” dedi.

Üçüncü nükleer santral projesi
Önem verdikleri bir diğer alanın da nükleer enerji olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2010’da
Rusya Federasyonu ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali
projesinin gerçekleştirilmesine yönelik hükûmetler
arası bir anlaşma imzaladıklarını, Japonya ile Karadeniz kıyısında tesisine karar verilen Sinop Nükleer Güç
Santrali projesi için bir anlaşma yaptıklarını ve şu anda
üçüncü nükleer santral projesini hayata geçirmenin arayışı içinde olduklarını bildirdi.

Güneş, rüzgar ve hidrolikte
hedef pay yüzde 30
Hedeﬂerinin önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin elektrik
üretiminin yaklaşık yüzde 10’unun nükleer enerjiden
karşılanması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, yenilenebilir enerji açısından önemli ve
ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Güneş, rüzgar ve hidrolik kaynakların enerji sepetimizdeki payının yüzde 30’a
çıkarılması yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Görüldüğü gibi Türkiye’de, enerjinin her alanında ciddi
bir yatırım potansiyeli mevcuttur. Bunun için tüm enerji
şirketlerini ülkemizde yatırım yapmaya davet ediyoruz.
Türkiye’ye güvenen, bu ülkeye yatırım yapan asla pişman olmamıştır, bundan sonra da pişman olmayacaktır”
dedi.

Enerji yatırımlarının küresel
büyümeye etkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde düşen petrol
ﬁyatlarının enerji yatırımlarını olumsuz etkileme ihtimali üzerinde önemle durulması gerektiğini, doğal gaz
ﬁyatlarının da bu eğilimi izlemesi muhtemel olduğunu
ifade etti ve bugün ertelenen yatırım kararlarının gelecekte enerji güvenliği üzerinde olumsuz etki etmesinin

kaçınılmaz olduğunu kaydetti.
Bunu önlemek için daha yakın bir koordinasyon ve iş
birliği içerisinde çalışmanın gereğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Yine,
enerji dâhil olmak üzere, küresel altyapı yatırımlarının
ﬁnansman ihtiyacını karşılamak için kamu ile özel sektör arasında yakın iş birliği şarttır. Özel sektörün dinamizmi ile kamunun yatırım ihtiyaçlarını verimli bir iş
birliği çerçevesinde bir araya getirebileceğimizi düşünüyorum. Enerji alanında gerçekleştirilecek yatırımlarda arzu edilen rakamlara ulaşılması, küresel büyüme
üzerinde de çok olumlu etki yapacaktır. Tüm bu projelerin ve yatırımların, sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla
yürütülmesi gerektiğini asla unutmamalıyız.”
Zengin hidrokarbon kaynaklarına sahip olmanın, her
zaman ve tek başına zenginlik, huzur ve güvenli bir
geleceği beraberinde getirmeyeceğinin altını çizen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Orta Doğu, Kuzey ve Batı
Afrika, Güney Amerika bölgelerinde bu gerçeğin pek
çok tezahürünü gördük, görüyoruz. Hatta enerji başta
olmak üzere, temel insani ihtiyaçlara erişim konusunda
dahi, bu bölgelerde ciddi sıkıntı yaşayan geniş toplum
kesimleri vardır. Bilhassa, komşu coğrafyamız olan
Orta Doğu bu bakımdan çok çarpıcı örneklere sahiptir”
değerlendirmesinde bulundu.

"Enerji alanında gerçekleştirilecek
yatırımlarda arzu edilen rakamlara
ulaşılması, küresel büyüme
üzerinde de çok olumlu etki
yapacaktır. Tüm bu projelerin ve
yatırımların, sürdürülebilir kalkınma
anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini
asla unutmamalıyız."
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Yerli teknoloji kullanımı ülkemiz
açısından büyük önem taşıyor

T

ürkiye, son 14 yılda, hayatın hemen her alanında çok büyük ilerlemeler kaydetti. Özellikle
ekonomik alanda büyük başarılara imza attık.
Birçok göstergede daha önce hiç görmediğimiz
rakamları yakaladık, rekorlar kırdık. Milli gelirimizin, ihracatımızın, istihdamın çok hızlı bir şekilde arttığına şahit
olduk. Türkiye ekonomisi, 2003-2015 döneminde yıllık
ortalama yüzde 5 civarında bir büyüme gösterdi.
Büyümeyi sadece rakam düzeyinde incelemenin yanlış
olduğunu elbette biliyoruz. Önemli olan büyümenin sıhhatidir. Maliyetinin ne olduğunu dikkate almadan gerçekleştirdiğiniz bir büyüme, orta ve uzun vadede karşınıza bir
problem olarak çıkar. Mesela biz, ekonomi yönetimi olarak, tüketimi ve ithalatı körükleyerek, kamu yatırımlarını
şişirerek çok daha hızlı büyüme rakamlarına ulaşabiliriz.
Ancak bunun bize maliyeti yüksek bütçe açığı ve yüksek
cari açık olur.
Türkiye’nin sıhhatli, kaliteli ve sürdürülebilir bir şekilde
büyümesi, üretim ve ihracat yoluyla mümkündür. Bizim
14 yıldır yaptığımız budur. Bundan sonra yapacağımız da
budur. Türkiye’yi özel sektör eliyle, özel sektörün yapacağı yatırım, üretim ve ihracatla büyüteceğiz.
‘Türkiye ekonomisinin lokomotiﬁ sanayidir’ derken, işte
bunu kast ediyoruz. Ancak büyümenin niteliğinde olduğu
gibi, sanayi üretiminin niteliği de önem taşıyor. Nasıl bir
sanayi üretimi hedeﬂediğimizi iyi tespit etmemiz gerekiyor. Biz Bakanlık olarak, “Üç Y” diye formüle ettiğimiz
Yeşil, Yenilikçi ve Yerli üretimi hedeﬂiyoruz. Sanayimizin yapısal dönüşümünü bu üç eksende gerçekleştirmek
istiyoruz. Yeşil üretimi de, en az yerli ve yenilikçi üretim
kadar önemsiyoruz. Yeşil üretim derken, insana, diğer
canlılara ve tabiata zarar vermeyen bir sanayi üretimini
kast ediyoruz.
Kaynaklarımızı verimli kullanmalıyız. Bugün üretim yapacağız diye bilinçsizce tükettiğimiz kaynaklara yarın ihtiyaç duyacağımızı aklımızda tutmalıyız. Bunu hem ahlaki
bir ödev olarak hem de aklın bir gereği olarak yerine getirmeliyiz. Bizim geleneğimizde, bir nehirden abdest alırken
dahi suyu israf etmemek anlayışı vardır.

“Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri
Kümelenmesi örnek bir çalışma”
Çevrenin korunması, tabiatla barışık bir kalkınma modeli
geliştirmenin maliyetli bir iş olduğunu biliyoruz. OSB’leri,
sanayi sitelerini, kümelenme çalışmalarını bu açıdan çok
önemsiyoruz. Zira bu yapılarda, altyapıyla ilgili sorunlara
ortak çözümler geliştirebiliyoruz. Mesela bir arıtma tesisini ﬁrmaların tek tek yapmaları mümkün değil. Ancak bir
OSB’de bu sorunu çok daha verimli ve kaliteli bir şekilde
çözebiliyoruz. OSB’lerin ve sanayicilerimizin de bu konularda daha bilinçli hale gelmelerini çok değerli buluyoruz.
Bu açıdan OSTİM bünyesinde oluşturulan Yenilenebilir
Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi’nin örnek
bir çalışma olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu kümenin
Bakanlığımızın Kümelenme Destek Programı’nın 2’inci
çağrı dönemi için bir başvurusu da var. Değerlendirme
sürecimiz devam ediyor. Zaman içinde, bu bölgenin çevre
dostu enerji ve enerji depolama, döngü ekonomisi, sürdürülebilir su yönetimi, sürdürülebilir hareketlilik, kaynak
ve malzeme verimliliği ile enerji verimliliği gibi alanlarda
önemli çıktılar oluşturacağına inanıyorum.
Gelişmiş ülkelerde, enerji alanında faaliyet gösteren
çok başarılı kümeler bulunuyor. Örnek verilecek olursa

Avrupa’nın enerji üssü olarak anılan CLEAN (eski adıyla Kopenhag temiz teknoloji kümesi), lider ﬁrmaların yer
aldığı, bünyesindeki enerji uzmanları ile simülasyon ortamları, sayesinde birçok başarıya imza atmış ve rüzgar
enerjisinde Danimarka’yı küresel lider olma noktasına
taşımış bir kümedir. Başarısını yüz yılı aşkındır gerçekleştirilen araştırma alt yapılarına bağlayan küme, ülkenin
elektrik tüketiminin yüzde 20’sini rüzgar enerjisiyle karşılamaktadır. Açık denizlerdeki türbinlerin %90’ı Danimarka kökenli veya Danimarka bileşenlerine sahiptir. Söz
konusu Danimarka kökenli ﬁrmalar, dünya rüzgar türbini
pazarının yüzde 20’sini oluşturmaktadır. CLEAN temiz
teknoloji kümesi, sadece rüzgâr enerjisine yönelik başarılarla kalmayıp biyoenerji, enerji altyapıları, merkezi ısıtma, akıllı bina ve akıllı şebekeler konularında da küresel
anlamda lider konumlar yakalamaktadır. Benzer örnekleri
Türkiye’de de oluşturmayı hedeﬂiyoruz.

“Türkiye, dünyada enerji ihtiyacı en hızlı
artan ülkelerden birisidir”
Şu hususu çok önemsiyorum. İlk bakışta maliyetli görünen çevre yatırımları, orta ve uzun vadede hepimize menfaat sağlayacaktır. Zira bu şekilde sürdürülebilir büyüme
sağlanacaktır. Bu noktada şunu da hatırlamakta fayda var:
Zaman ilerledikçe, özellikle gelişmiş ülkelerdeki tüketiciler, çok daha bilinçli tercihlerle hareket ediyorlar. Dolayısıyla çevreye duyarlı üretim yapan, çevre dostu ürünler
geliştiren ﬁrmalar, bunu bir rekabet gücüne dönüştürebiliyorlar. Mesela Almanya veya Norveç gibi ülkelere, su
ve elektrikten önemli oranda tasarruf etmeyen bir beyaz
eşyayı ihraç etme şansınız yoktur. Yine otomotiv gibi stratejik sektörlerin geleceğine çevre dostu modellerin damga
vuracaklarını görebiliyoruz. Dolayısıyla çevre dostu ürün
ve üretim sistemleri geliştirmek, sanayimizin rekabet gücü
açısından da çok büyük bir önem taşıyor.
Bakanlık olarak, çevre dostu bir üretim altyapısını oluşturmak için çok büyük bir gayret gösteriyoruz. OSB’ler
ve sanayi siteleri kurmanın dışında da nokta atışı diyebileceğimiz çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda,
TÜBİTAK-MAM Çevre Enstitüsü’nü, ‘Çevre ve Temiz
Üretim Enstitüsü’ olarak yeniden yapılandırdık. Bu enstitü temiz üretim uygulamalarını ve teknolojilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütüyor. Ülkemizin sanayi
politikalarında önemli bir yer tuttuğunu düşündüğümüz
‘Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı Belgesi’ de bir süre
uygulamaya girdi. Bu eylem planının dört ana bileşeninden birini de yine sürdürülebilir üretim başlığı oluşturmaktadır.
Kaynakları verimli kullanmak denince, Türkiye’deki en
ciddi konunun enerji olduğunu düşünüyorum. Türkiye,
dünyada enerji ihtiyacı en hızlı artan ülkelerden birisidir.
Ancak ne yazık ki enerjide dışa bağımlıyız. En önemli sorunlarımızdan biri olan cari açığımızın temelinde de enerji
ithalatı yer alıyor.
Enerji konusunu hem üretim hem de tüketim açısından
incelemek gerekiyor. Hükümetimiz, hem enerji üretimini
artırmak hem de enerjinin daha erimli tüketilmesini sağlamak için çok önemli çalışmalar yapıyor. Biz de özellikle
sanayide enerji verimliliğini artırmaya yoğunlaşmış durumdayız.
Enerji maliyetlerinden hepimiz şikayetçiyiz. Sanayicimiz
de şikayetçi. Ancak birçok sanayi tesisinin çeşitli nedenlerle enerjiyi verimli kullanmadığı da bir gerçektir. Ülkemizde enerji yoğunluğu, OECD ülkelerinin yaklaşık 1,5
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T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
katı. Yani birim mal veya hizmet üretmek için OECD
ülkelerinde kullanılanın 1,5 katı daha fazla enerji harcıyoruz. Sanayide kullanılan enerjinin yaklaşık yarısı demir
çelik, çimento, cam, seramik, petrokimya ve gübre sektörlerinde tüketiliyor. Bu durum, bu önemli sektörlerde
katma değerimizin düşmesine sebep oluyor.
Birçok sanayi tesisimizde kullanılan elektrik motorlarının çok eski olduğunu görüyoruz. Bazı fabrikalarımızda
50 yılın bile üstünde olan motorlar kullanılıyor. Bakanlık
olarak, sanayimizdeki verimsiz enerji motorlarını verimlileriyle değiştirmek için bir program başlattık. Bu kapsamda, verimsiz elektrik motorlarını verimli olanlarla
değiştirecek KOBİ’lerimize, KOSGEB tarafından kredi
faiz desteği sağlayacağız. Bu programla ilgili Kayseri’de
bir pilot uygulama yürütüyoruz. Pilot uygulamada tespit
ettiğimiz sıkıntıları çözeceğiz ve daha sonra bu programı
diğer şehirlerimizde de uygulayacağız. Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılığı düşünüldüğünde bu programın önemi daha iyi anlaşılabilir.

“Nükleer santrallerde teknolojiyi ülkemize
transfer etmeliyiz”
Elektrik üretimi tarafına baktığımızda da Türkiye’de çok
ciddi bir yatırım süreci yaşandığını görüyoruz. Özellikle
nükleer, rüzgar ve güneş gibi yeni teknolojileri de hızla
devreye alıyoruz. Mesela Karapınar’da, dev güneş panelleri kuruyoruz. Adeta uçsuz bucaksız güneş paneli tarlaları olacak. 2023’e kadar, ülkemizde enerji sektöründe 100
milyar dolara yakın bir yatırım gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu yatırımlar yapılırken, yerli teknolojiler geliştirmek çok
büyük önem taşıyor. TÜBİTAK’a yerli enerji teknolojileri geliştirme görevi verdik. Yine TÜBİTAK’ın ‘Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı’nda enerjiyi öncelikli
alanlardan biri olarak belirledik. Enerji yatırımlarında yerli teknoloji kullanılması ülkemiz açısından büyük önem
taşıyor. Mesela nükleer santraller yaparken, sürecin sonunda, bu teknolojiyi de ülkemize muhakkak transfer etmeliyiz. Zaten bu ihaleleri hazırlarken yerlilik oranını da
dikkate alıyoruz. Böylece ﬁrmalarımıza bir beceri kazandırmaya çalışıyoruz.
Başta enerji olmak üzere kaynaklarımızı verimli kullanma
konusunda çok büyük bir kararlılık içindeyiz. Bu süreci
öyle doğru yöneteceğiz ki, yeşil üretim, Türk sanayicisinin ayırt edici özelliklerinden biri olacak. Bu bize, ciddi
bir rekabet gücü kazandıracak. Çevre dostu ürünler ve
üretim süreçleri geliştirerek, hem kendi ihtiyaçlarımızı
yerli üretimle karşılayacağız hem de ihracat potansiyelimizi artıracağız.
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Ülkemizde nükleer
enerji ve nükleer sanayi

ükleer enerji ülkemizde yıllardır tartışmalara
neden olmuş, kamuoyunun hassasiyet gösterdiği bir konudur. Bu hassasiyetin önemli
bir bölümü çevresel konularda odaklanmaktadır. Ancak, her yeni teknolojinin çevre üzerinde
olumsuz etkiler doğurabileceği genellikle gözlerden
kaçmaktadır. Küçük bir örnek konunun anlaşılmasına
yardımcı olacaktır. Bilgisayar teknolojisinin çevre üzerinde olumsuz etkileri genellikle küçümsenmektedir.
Oysa eskiyen bilgisayarların oluşturduğu atık sorunu
ve internet üzerinden birbirine bağlı olan sunucuların
dünya enerji arzının yaklaşık yüzde 11’ini tüketmesi,
bilgisayar ve internetin de çevre üzerinde olumsuz etkiler doğuracağını göstermektedir. Diğer yandan nükleer
enerji, ülkemiz için ucuz bir enerji olması, enerjide arz
ve kaynak çeşitliliğini artırması, baz enerji olması, ülkemizde ileri teknoloji yetkinliğinin ve malzeme biliminin
gelişmesine katkı sağlaması gibi avantajlara sahiptir.

N

Nurettin ÖZDEBİR
Ankara Sanayi Odası Başkanı

Nükleer enerji üzerindeki tartışmalar, bu alanda gerekli adımların atılmasını ve ülkemizin nükleer enerji ve
teknoloji ile tanışmasını geciktirmiştir. Oysa ülkemizde
sanayi, nükleer santrallerde kullanılan birçok parçanın
üretimini gerçekleştirecek kapasitededir.
Nükleer santraller, sadece elektrik üretiminde baz yük
santrali olarak düşünülmemelidir. Yaklaşık 550 bin parçadan oluşan nükleer santraller; inşaat, elektrik-elektronik ve makine imalat sanayi altında faaliyet gösteren
pek çok sektöre iş imkânı sunması ile Türk Sanayisine
dinamizm kazandırarak yeni istihdam alanları da yaratacaktır. Üretilen parçaların nükleer santrallerin gerektirdiği kalite düzeyinin kısa sürede yakalanmaması için
hiçbir neden yoktur. Ancak bunun için doğru bir stratejinin benimsenmesi gerekmektedir. Bizce bu strateji
kümelenme stratejisidir. Çünkü nükleer sanayide kümelenme, yerli nükleer tedarik zincirinin oluşturulması ve
yerli nükleer sanayinin kurulması için gereklidir.
Küreselleşme stratejisi ile mevcut sanayi altyapısını
nükleer sanayi için verimli kullanarak bireysel değil
kümelenme genelinde verimi artırmak ve imalatta rekabetçiliği artırmak mümkündür. Nükleer sanayide
kümelenme ile üretim ve tasarım kabiliyetini artırmak,
Ar-Ge altyapılarının verimli kullanılması ile Ar-Ge faaliyetlerini ürüne dönüştürmek ve altyapı paylaşımı ile
teknoloji avantajı kazanılabilir.
Nükleer sektör; havacılık, uzay ve savunma sanayi gibi
riskli endüstri kolları içerisinde olduğu için güvenlik ve

"Nükleer enerji üzerindeki
tartışmalar, bu alanda gerekli
adımların atılmasını ve ülkemizin
nükleer enerji ve teknoloji
ile tanışmasını geciktirmiştir.
Oysa ülkemizde sanayi,
nükleer santrallerde kullanılan
birçok parçanın üretimini
gerçekleştirecek kapasitededir."

kalite gereksinimi en üst seviyededir. Türk ﬁrmalarının
bu sektöre girişi, ﬁrmalarımıza uluslararası güvenlik
standartları ve kalite yönetim sistemleri (üretim sistemi,
çevre ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin) ile çalışma
kültürü kazandıracaktır. Bu bağlamada Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’nın başlattığı nükleer santraller
projelerine ülkemizde yüksek katma değerli ürünlerin
üretiminde ilk sıralarda yer alan Ankara da sanayimizin
yeni oluşmakta olan nükleer sektöre ilişkin her konuda
yetkinliğini hazırlamak adına odamızca çalışmalar başlatılmıştır.
Bu amaçla Odamız, İstanbul ve Kocaeli Sanayi Odaları,
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve 15
özel sektör ﬁrması ile işbirliği içinde Nükleer Sanayi Kümesi (NÜKSAK) projesini hazırlanmış ve proje
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca kabul edilmiştir. Projenin amacı, NÜKSAK üyelerinin, nükleer
santraller ile diğer elektrik üretim santrallerinde kullanılabilecek ekipmanların tasarım, imalat, montaj ve test
yeteneklerinin geliştirilmesidir. Bu çabalar; inovasyon
ve verimlilik prensipleri doğrultusunda çalışan, hem iç
pazarda etkin hem de ihracat gücü olan yerli nükleer
sanayinin kurulmasına öncülük edecektir. Projenin hedeﬂeri nükleer sanayiye özel kaynak ve malzeme teknolojilerinin geliştirilmesi, ﬁrmaların nükleer sanayide
tasarım kabiliyeti kazanması, teknoloji transferi ile yerli
üretim yeteneğinin geliştirilmesi, ﬁrmaların nükleer sanayi standartlarına uygun kalitede üretim yapabilmesi
projenin hedeﬂeri arasındadır.
Proje ile öncelikle ülkemizde kurulacak santrallerde yerli sanayinin payının artırılması ve uzun vadede
sürdürülebilirliği ve ihracat gücü olan bir yerli nükleer
sanayinin oluşturulmasına katkı sağlanacaktır. Ayrıca
nükleer santrallere yönelik geliştirilecek kapasite enerji
(başta termik santraller olmak üzere diğer elektrik üretim santralleri), maden, demir-çelik, denizcilik, havacılık, uzay, savunma, otomotiv gibi katma değeri yüksek
sanayi kollarına da nüfuz edecektir. Bahsi geçen sektörlerde yaşanacak pozitif gelişmeler ülkemizin ihracatını
artırıcı, ithalatını ve cari açığını azaltıcı etkiye sahip
olacaktır.
Yatırım ve işletme maliyeti takriben 40 milyar dolar
olan nükleer santral projelerine yönelik olarak Türk ﬁrmalarının yetkinlik ve kapasite geliştirme çalışmalarının gerçekleştirileceği projede yer alan ﬁrma sayısının
ilerleyen yıllarda artması öngörülmektedir.
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"Bu atılımları yapmak için Türkiye
artık beklememelidir, hızlı
davranılmalıdır. Türkiye, bunu
kısmen kalkınma planlarında
ve öncelikli eylem planlarında
tanımlıyor, gerekliliğini yazıyor.
Diğer tarafta bunların hayata
geçirilmesi konusunda gerekli
eylem ve aksiyon gösterilmiyor.
İlgili kurum ve kuruluşlar yazılanları
sonlandırmıyor."

E

nerji, bütün büyüme rakamlarından daha ileride büyüme zorunluluğu olan bir sektör…
Türkiye’nin büyüme rakamları yüzde 3-4 ise
enerjide bu yüzde 7 olmalı. Sanayileşme ve nüfus artışı gibi etkenlerle enerjiye yönelik ihtiyaç ve talepler sürekli artıyor.
Türkiye olarak enerji ihtiyacını kendi karşılayabilen bir
ülke değiliz; kendi imkanlarımızla çözemiyoruz. Hem
birincil hem ikincil ihtiyaçlarımızın yüzde 85’ini yurtdışından alıyoruz. Kömürde, doğalgazda ithalatçıyız. Rüzgar enerji santralini, güneş panelini dışarıdan getiriyoruz.
Bu yolla üretilen enerjiyle ülke ihtiyacını karşılıyor, milyar dolarları her yıl ödemek zorunda kalıyoruz. Nükleer
santral projeleri geliştiriyoruz ancak onu da yine yabancı
kaynaklarla ve teknolojiyle yapmak zorundayız. Özetle
enerjide ne tarafa gitsek yurtdışına bağımlı bir ülkeyiz.
Bu, sürdürülebilir bir çözüm olarak gözükmüyor. Bir ülkenin gıdası, savunması ve enerjisi başkalarının insafına
terk edilemez. Üçü de çok öncelikli ve stratejiktir. Türkiye kendi enerji ihtiyacını, teknolojisine sahip olduğu
makinelerle üretmek zorundadır.
Yapılacak işler çok açık ve nettir: Hidrolik santrali, rüzgar enerji santralini, termik santrali, güneş panelini ve
hücresini, atıklardan enerji üreten sistemleri ve jeotermal
sistemleri kendi imkanlarımız ve teknolojimizle yapmalıyız.
Bu amaçla 1970’li yıllarda adımlar atılmıştır… “Sanayileşeceksek bu makinalar yapılmalıdır, yapılacaktır.”
denilerek Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN)
kurulmuştur. TEMSAN kuruluş öyküsü ve felsefesine
bakıldığında bugün de aynı sözler kullanılmaktadır. Ancak geçen sürede zaman kaybettik.
Bu atılımları yapmak için Türkiye artık beklememelidir,
hızlı davranılmalıdır. Türkiye, bunu kısmen kalkınma
planlarında ve öncelikli eylem planlarında tanımlıyor,
gerekliliğini yazıyor. Diğer tarafta bunların hayata geçirilmesi konusunda gerekli eylem ve aksiyon gösterilmiyor. İlgili kurum ve kuruluşlar yazılanları sonlandırmıyor.
Kalkınma planları ve eylem planlarında yazılanlar yapılırsa bir yerinden başlanılmış olur. “Bunu özel sektör
yapsın” denilirse; özel sektör bunu yapamaz. Piyasa ekonomisinde stratejik alanlar devletin politikası olmadan
sonlanmaz. Devletin politikası gerekiyor.
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Stratejik alanlar için
devletin politikası şarttır

OSTİM’in içinde bulunduğu coğrafyada çok somut bir
örnek var: ASELSAN. Savunma sanayiinde ASELSAN neyi yapabiliyorsa TEMSAN da onu yapabilir.
OSTİM’deki, Ankara’daki ve Türkiye’deki potansiyeli
harekete geçirerek biz bu çabayı göstereceğiz. Bu networkun içerisinde TEMSAN önemli bir oyuncu, buna
liderlik yapmasını istiyoruz.
Bölgemizde kurulacak Ostim Teknopark’ın teması da temiz enerjiye ve enerji makinelerinin üretimine odaklanmış durumda. Teknopark’ta; temiz teknolojiler alanında
araştırma-geliştirme ve yazılım geliştirme faaliyetinde
bulunmak isteyen yerli ve yabancı girişimci/şirketler için
Ar-Ge oﬁsi, genç girişimcilerin istifadesine sunulmak
üzere Kuluçka Merkezi ve Bölgede üretilen ürünlerin
test ve kalibrasyon hizmetlerinin sağlanacağı laboratuvar
alanları oluşturulacaktır.

“OSTİM görev almaya hazırdır”
Parça parça yapılmış çalışmalar, Ar-Ge faaliyetleri var
ama bunlar yan yana getirilip ülkemizin ihtiyaçlarıyla
buluşturulmalıdır. Bunu bekliyor ve istiyoruz. OSTİM
görev almaya hazırdır.
Bir ülkeyi güçlü yapan, üretim gücüdür. Başkalarının tasarladığını üretmek güç kazandırmaz. Bilgiyi ve teknolojiyi üretime çevirmek gerekir. Kendi yaptığımız ürünleri
önemsemezsek, yabancıların ürettiği ürünlerle kalkınmamızı sürdüremeyiz. Yerli üretimi çözmeli ve birbirimize yardımcı olarak kendi imkanlarımızla üretmeliyiz.
Dünya ile rekabette öne çıkmanın ve ülke refahını artırmanın yolu katma değerli, yüksek teknolojili üretimden
geçiyor.
Sanayileşme ile ilgili farklı bir stratejik akıl üretmemiz
gerekiyor. Teknolojisi yüksek ürün olan; rüzgar türbinleri, raylı sistemler, medikal cihazlar, enerji makinelerini
dışarıdan satın alarak katma değer üretemeyiz.
Üretimin nitelikli hale gelmesi, marka çıkartmak için
gelişmiş ekonomilerin yaptığı gibi davranmalıyız. Kendi
üreticimizin önü açılmalı, onlara Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinde sabır gösterilmeli ve destek sağlanmalı, uluslararası pazarlarda rekabet gücü geliştirilmelidir.
Bugüne kadar yaptığımız işlerden farklı bir şey yapmalıyız ki bugünkünden farklı bir sonuç çıksın. Sanayileşme
paradigmamızı gözden geçirmeliyiz.

Orhan AYDIN
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
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Gündemimiz ‘yerli-teknoloji-etkin’
bir yaklaşımın desteklenmesidir
"Ankara’nın başkent oluşu,
piyasanın düzenleyici ve
denetleyici kuruluşlarının, sektörün
köklü şirketlerinin, nitelikli insan
kaynağının ve başta yenilenebilir
olmak üzere enerji teknolojilerinin
üretimini gerçekleştiren
sanayi kuruluşlarının bölgeye
konumlanmasında önemli bir kriter
olmuştur."

D

ünyada hızlı nüfus artışı ve sanayi ile teknolojinin hızlı gelişimi sonucunda enerjiye olan
talep ve bağımlılık her geçen gün artmaktadır. Özellikle günlük yaşantımıza her geçen
gün daha fazla nüfuz eden teknoloji, enerjinin gün geçtikçe çok daha kilit bir role sahip olacağını göstermektedir.

Arif ŞAYIK
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Dünya üzerinde çok az ülke enerji kaynakları açısından
kendi kendine yetebilmeye yakın konumdadır. Ülkelerin büyük bir çoğunluğu enerji taleplerinin önemli bir
kısmını ithal edilen enerji kaynaklarından karşılamaktadır. Bu durum, ülkeler açısından önemli ekonomik
yükler meydana getirirken; enerji üretimi ve tüketimi
sonucunda ortaya çıkan sera gazları açısından da dünyayı çevresel olarak etkilemektedir.
Ülkemiz ve Ankara Kalkınma Ajansı olarak bölgemiz
açısından bakıldığında, küresel enerji politikalarında olduğu gibi biz de enerji güvenliğini, ekonomik büyümeyi sürdürmek için makul ﬁyatlarda yeterli ve güvenilir
enerjinin teminini hedeﬂiyoruz.
Bu kapsamda, bölgemizde; enerji talep ve arzı arasındaki farkın azaltılmasını, optimum enerji karışımının
(portföyü) elde edilmesini, sera gazı salınımını kontrol
altına alabilecek, enerji ve kaynak yoğunluğu azaltılarak, enerji verimliliğinin ve tasarrufunun artırılmasını,
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasını, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini,
enerji altyapısının geliştirilmesi için uygun yatırımların
tespitini, araştırma-geliştirme ile enerjide yeniliğin teşvik edilmesini, enerji ﬁyat dalgalandırılmalarına karşın
kırılganlığın azaltılmasını, enerji sektörünün iyi bir
yönetişim altyapısına sahip olmasını hedeﬂeyen teknolojilerin geliştirilmesini ve projeleri teknik ve ﬁnansal
açıdan destekliyoruz.
Ülkemizde Ajansımızın da aralarında olduğu birçok aktör, ekipman, malzeme ve hizmetlerin yerlileştirilmesi
stratejisini benimseyerek çeşitli teşvikler ve destekler
sunmaktadır. Diğer sektörlere yansıyacak çarpan etkinin farkındalığı ile de sunulan bu destekler enerji piyasalarının özellikle son yıllardaki hızlı dönüşümünde
büyük pay sahibi olmuştur. Bu bağlamda, bölgemizde
en öncelikli gündemimiz ‘yerli-teknoloji-etkin’ bir yaklaşımın desteklenmesi şeklindedir.
‘Yerli-teknoloji-etkin’ enerji piyasalarını yapılandır-

ma sürecinde, araştırma-geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinden başlayarak, enerji alanında ithalatın ikame
edilmesi neticesinde maliyetlerin azalmasına kadar çok
uzun bir değer yapısından bahsedilmektedir. Ülkemiz,
enerji talebinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırırken, uluslararası ölçekte de Asya-AvrupaAfrika arasında enerji koridoru olma hedeﬁ ile kıtalar
arası enerji hatları geçiş güzergâhındadır. Diğer taraftan, dünyada ve ülkemizde artan nüfus, ekonomik dengelerin hızlı değişimi ve büyüme trendleri enerjiye olan
hem iç hem de dış talebin artarak devam edeceğini göstermektedir. Bütün bu unsurları Ankara’nın teknoloji
geliştiren ve üreten altyapısı, nitelikli beşeri sermayesi
ve jeopolitik konumu ile birleştirdiğimizde enerji sektörünün gelişimi ve dönüşümünde Ankara oldukça etkin
bir söz sahibi olacaktır.
Ankara bölge planımızda, arz-talep güvenliği açısından sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir enerji sistemi yönetimi, kentsel gelişimin öncelikleri arasında ele
alınmıştır. Diğer taraftan Ankara, hem konvansiyonel
enerji üretiminde hem de yenilenebilir enerji üretimi
ve kullanımında, bunların ‘yerli-etkin-teknoloji’lerinin
geliştirilmesinde söz sahibi bir altyapı ve kapasiteye sahiptir. Ankara’nın başkent oluşu, piyasanın düzenleyici
ve denetleyici kuruluşlarının, sektörün köklü şirketlerinin, nitelikli insan kaynağının ve başta yenilenebilir
olmak üzere enerji teknolojilerinin üretimini gerçekleştiren sanayi kuruluşlarının bölgeye konumlanmasında
önemli bir kriter olmuştur. Ankara’da özellikle güneş,
hidrolik, biyogaz ve biyokütle alanlarında oldukça yüksek kapasiteli enerji üretimi gerçekleşmesi açısından;
yenilenebilir enerjide çeşitlendirilmiş bir üretim yelpazesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum hem enerji arz
güvenliği hem de iklim değişikliği ve çevre açısından
tanımlanmış stratejileri eylemsel olarak destekleyici bir
tablo ortaya koymaktadır.
Netice olarak, Ankara ‘yerli-teknoloji-etkin’ yaklaşımların sonucu olarak enerjide kendi kendine yetebilen
bir yapıya kavuşurken; Ajansımız gelecek adımlarını
‘akıllı’ kent gelişimi ve dönüşümüne yönelik olarak
odaklamıştır. Ankara’daki sanayi bölgelerimiz, teknokentlerimiz ve kümelerimizin liderliğinde elbette Ankara, diğer teknoloji odaklı alanlarda olduğu gibi, enerji
sektörü ‘akıllı’ dönüşümde de oldukça büyük söz sahibi
olacaktır.
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En güçlü zincir en zayıf halkası
kadar sağlamdır
"Böylesine dışa bağımlı
olduğumuz bir alanda
hammaddeye sahip olsak bile
enerji arz güvenliğinden söz
edilebilir mi?"

K

atıldığımız hemen her toplantıda, cari açıkla
ilgili enerji sektöründeki ithalatın cari açığa sebep olduğu söyleniyor. Bu yerinde ve
doğru bir tespit. Ancak bunun yanında ele
alınması gereken başka doğrular/gerçekler de var. Bu
gerçekler görünmezden gelinirse cari açığı, enerjide
dışa bağımlılığımızı ve arz güvenliğimizi sağlamamız
mümkün görünmemektedir.
HES yapmak istediğimizde bileşenleri yerine getirsek
bile iş türbine geldiğinde tıkanıyoruz; türbini ithal etmemiz gerekiyor. Aynı şey RES’de de karşımıza çıkıyor;
RES yapmak için rüzgar türbinlerini ithal etme zorunluluğu doğuyor. Termik santral yapmak istediğimizde
ancak alt yüklenici olabiliyoruz.
GES yapalım dediğimizde benzer bir sorunla karşılaşıyoruz; hücrenin dışarıdan alınması gerekiyor, onun
dışındaki tüm bölümleri montaj etme yeteneğimiz var.
İnverteri ithal ediyoruz. Doğal gaz çevrim santrallerinde de durum bundan farklı değil.
Oysa hepimiz şunu biliyoruz: “En güçlü zincir en zayıf
halkası kadar sağlamdır.” Böylesine dışa bağımlı olduğumuz bir alanda hammaddeye sahip olsak bile enerji
arz güvenliğinden söz edilebilir mi? Şüphesiz edilemez.
Bu durumu masaya yatırdığımızda aşağıda sıraladığımız maddelerin gereklilik kazandığını görüyoruz:
• Tüm enerji üretim sistemlerinde, başta rehabilitasyon olmak üzere, yeni teknolojileri bilmek ve üretim
gerçekleştirmek zorundayız. Bu teknolojiyi üretebilmek için kamunun öncelikli olarak alımlarını ya da
kaynak alanlarını toplulaştırması gerekmektedir.
Bu mevcut teknolojilerin transferi için önemli olacaktır. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA)
yarışmaları bu alanda yapılmış en iyi çalışma olarak örnek gösterilebilir. YEKA GES yarışmasında
8 USD cent/KWh tavan ﬁyat uygulamasının daha
yukarılara alınıp alınamayacağı konusundaki görüş
yarışma başvuruları sırasında ortaya çıkacaktır. Bu
da diğer yarışmalarda gerçekçi benzer uygulamaların kendiliğinden yapılmasını sağlayacaktır. Yerli
teknolojinin gelişmesi için gerekli olan desteklerin
hesabı yapılırken, gelecek için teknoloji üretiminin
önemi göz ardı edilmemelidir.
• YEK mevzuatında bu tür alım ya da yatırımların
yerlilikle ilgili bölümlerinin daha fazla geliştirilme-

sinde yarar bulunmaktadır.
• Kömür, biyo kütle, atıktan enerji üretim sistemleri
konuları bir arada ele alınırsa, birisi için üretilen
teknolojiyi bir diğeri için bazı değişikliklerle kullanabiliriz. Örneğin termal enerjiden elektrik üretimi
için kullanılan yakma sistemleri, piroliz, gazlaştırma, buhar türbini, ORC, Stirling motoru, İçten
yanmalı motorlarla ilgili mevcut desteklemelerin
geliştirilerek uygulamaya sokulmasında yarar bulunmaktadır. YEKA kapsamında önümüzdeki aylarda yapılması düşünülen yarışmaların bu konuları da
içermesi enerji üretimi teknolojilerinin geliştirilmesi
konusunda çok önemli olacaktır. Aynı durum 2017
ilk çeyreğinde düşünülen RES yarışmaları için de
geçerli olacaktır. Bizim yerli ve milli üretim yapabilmemiz için bazı ekonomik ayrıcalıkların yatırımcıya verilmesi yönündeki görüşümüzü haklı çıkaran
uygulamaları, incelenecek olursa birçok ülkenin
destek mekanizmalarıyla benzer oldukları görülecektir.
• Üniversite-sanayi işbirliğinin kamu bölümünü de
içine alacak şekilde geliştirilmesi ve hatta olmazsa
olmaz olarak değerlendirilmesinde büyük yarar bulunmaktadır.
• Destek mekanizmaları oluşturulurken üniversite, sanayi, kamu ve bunların ayrılmaz parçası STK’ların
bir arada olacağı şekilde ortak akıl istişare kurullarının olmasında büyük yarar bulunmaktadır.
• Isınma amaçlı ya da termal amaçlı olarak enerji üretiminin ve kullanımının desteklenerek yaygınlaştırılması durumunda kömür ithalatının azaltılması
mümkün görünmektedir.
Küme olarak bir araya geldiğimizde yeteneklerimizi bir
araya getirelim ve çözüm üretelim istedik. OSTİM Başkanı Orhan Aydın Bey'in yerli ve milli teknoloji üretmeye adanmış vizyonu bizi bir araya getirdi. OSTİM'in
katkısı, yönetici ve personelinin katkısıyla birçok çalışmanın içine girdik.
“Vatanımız” diyerek ölümü göze aldığımız memleketimiz için elimizi taşın altına koyarak hep birlikte çalışmamız gerektiği konusunda, ortak görüşümüzün uygulamaya dökülmesi sonucunda şüphemiz yok ki cari açık
vermeyeceğimiz günler gelecektir.

Yaşar ÇELİK
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Tekn. Kümelenmesi
Yönetim Kurulu Başkanı
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Rekabetçiliğin yolu
verimlilikten geçiyor
"OSTİM’in tamamen teknolojik
firmaların yer aldığı, ‘dumansız
fabrika’ şeklinde tarif edilebilecek;
çevreye sıfır karbon salınımı
ve kirlilik yükü veren, enerjiyi
minimum kullanan, maksimum
verimli bir sanayi bölgesi olması
nihai hedefimiz."

retimin en önemli girdisi enerjidir. Ülkemizde üretim, girişimcilik ve sanayileşme
kavramları denildiğinde organize sanayi
bölgeleri ve bu bağlamda 5.200 işletmesiyle
OSTİM akıllara gelmektedir.

Ü

Türk sanayisine öncü markaları armağan eden
OSTİM’in bu yeteneğine ivme kazandıran dinamiklerden biri; mayasında ‘Ahilik’ olan kurumsal kültürüdür.
Kaynakları etkin ve verimli kullanım, çevreye ve canlılara duyarlılık… Bu anlayış OSTİM’in enerji başlıklarında da güçlü bir şekilde görülmektedir.
Enerjide ülke olarak dışa bağımlıyız. Elde etmek, ciddi
mali yükü olan bir süreci beraberinde getiriyor. En kolay enerji, tasarruf ettiğiniz enerjidir.

Adem ARICI
OSTİM OSB Bölge Müdürü

OSTİM OSB olarak; enerjinin ‘geleceğin sektörü’ niteliğini taşıması, Bölgemizde enerjiye yönelik ﬁrmalarımız ve Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri
Kümelenmesi’nin varlığından dolayı, bütün operasyonlarımızda enerjinin verimli kullanımına ilişkin uygulama ve düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.
OSTİM’in yenilenme ve dönüşüm projesi kapsamında; zorunlu olmamamıza rağmen bütün imar planlarına bir şart koyarak çıtamızı yükselttik. Bu şarta göre
artık; OSTİM’de yeniden yapılacak eski işyerlerinde
veya boş olan parsellere yeni yapılacak binalarda enerji verimliliğine duyarlı yapı malzemeleri kullanılacak.
Ayrıca işletmelerin kendi enerjilerini üretecekleri güneş panellerini çatılara koyulacak. OSTİM’in tamamı
yenilendiğinde, bütün çatılarımızda güneş panellerini
göreceğiz.
Yoğun üretim süreçleri içerisinde olan ﬁrmalar, bu tempoda birçok şeyin farkında olamayabiliyorlar. Oysa çok
küçük dokunuşlarla ciddi enerji verimliliği elde edebilirler. Enerji Yönetim Birimimiz, bu boşluğu kapatmak,
bilinç oluşturmak için sürekli sahada…
Bu birimimizle haftalık olarak en çok enerji tüketen
ﬁrmalarımıza bir takım ziyaretler yapıyor, mevcut durumlarını analiz ediyoruz. Onlara verimlerini artıracak
öneri ve projeleri sunuyoruz. Bu çalışmalarla eş zamanlı bir diğer faaliyetimiz de sürdürülebilirlik üzerine yürüyor…
OSTİM’in tamamen teknolojik ﬁrmaların yer aldığı,
‘dumansız fabrika’ şeklinde tarif edilebilecek; çevreye

sıfır karbon salınımı ve kirlilik yükü veren, enerjiyi minimum kullanan, maksimum verimli bir sanayi bölgesi
olması nihai hedeﬁmiz. Çatılara güneş paneli zorunluluğu getirmemiz, gün ışığını daha fazla kullanmaya yönelik uygulamaları ﬁrmalarımıza anlatmamızın,
OSTİM OSB’nin yüksek performanslı yeşil binasını
yapıp, buradaki ﬁrmalara ve diğer kurumlara yapıları
buna göre inşa etme tavsiyelerimizin altında bu hedef
yatıyor.
Kümelenme faaliyetleri, OSTİM’in Türkiye’de iddialı
olduğu ve fark oluşturan yönlerinden biri. Bölge olarak
2007 yılında gerçekleştirdiğimiz rekabet analizi sonucunda, ilk etapta sektörde kümelenme hareketini başlattık. Bugün itibarıyla altı başlıkta kümelenme çalışmalarımız başarıyla sürüyor.
Türkiye’de bu işi en iyi yapan kurumlardan biriyiz…
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi de OSTİM’in bu anlamda ilk organizasyonlarından biri. Küme vasıtasıyla sektörel ﬁrmalarımızı daha
rekabetçi hale getirmeye, onların uluslararası ticaret kabiliyetlerini yükseltmeye, ihracat potansiyellerini artırmaya yönelik projelere destek sağlıyoruz. Bu destekleri
vermekten, diğer bölgelere örnek olmak adına mutluluk
duyuyoruz.
Kümelenmemizde oluşan bilgi ve tecrübeleri OSTİM
OSB’de örnek uygulamalara da kapı açıyor. Yeşil Bina,
temiz üretim teknolojileri üzerine kurgulanan Ostim
Teknopark kümemizin başarılı çıktıları arasındadır.
Değişmeyen bakış açımız, en önemli vizyonumuz; milli
ve yerli üretim katkılarını artırabilmeyi, ﬁrmalarımızı,
Bölgemizi, sanayimizi daha rekabetçi yapabilmektir.
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Karanlık geleceğe aydınlık cevaplar
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi

"Başta OSTİM olmak üzere
bölgemiz işletmelerinin ve
sektörlerinin rekabetçiliği için
çalışan OSTİM Vakfımızın en temel
amacı sürdürülebilir gelişme ve
kalkınmadır."

D

ünyanın ve insanlığın geleceğine dair karamsar tasavvur ve tasvirlerin başında geliyor
çevre ve enerji sorunu. İnsanlığın tepesinde
kuru bir tehditten öte -ne yazık ki bu gidişle
gerçekleşeceği malum- bir kabus olarak yaklaşan “enerji darboğazını” mümkün olan en az hasarla atlatmayı
hedeﬂiyor tüm insanlık. Ülkeler ve sermaye gruplarını
büyük savaşlara kadar sürükleyen kaynak arayışı günümüz siyasi dengelerinin başlıca parametrelerinden biri.
Ülkemiz de bu denge ve mücadelenin ihtiyaç açısından
doğal, coğraﬁ konumu nedeniyle siyasi bir parçası elbette.
İstisnasız bütün fert ve hanenin kullanıcısı olduğu enerji
sektöründeki tehdit edici öngörüler ışığında daha belirgin hale gelen ihtiyaçlar, beraberinde teknolojik gelişme
ve yenilikleri de artarak getiriyor. Bu doğrultuda ülkelerarası güç dengeleri siyasetten çok üretim ve teknoloji
kabiliyetlerinin rekabetine dayanmakta.
Başta OSTİM olmak üzere bölgemiz işletmelerinin ve
sektörlerinin rekabetçiliği için çalışan OSTİM Vakfımızın en temel amacı sürdürülebilir gelişme ve kalkınmadır. Bu amaç doğrultusunda geleceği öngörmek, planlamak ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmak üzerine
kurulu faaliyetler yürütmekteyiz. 2005 yılında öncelikle
OSTİM’li işletmelerin ve bölgemizin rekabetçi geleceği üzerinde yaptığımız araştırma ve senaryo sonuçları,
biz üreticileri ülkemiz geleceğinde üstlenmemiz gereken önemli rol ile yüzyüze getirdi. 'OSTİM’de Faaliyet Gösteren İşletmelerin Uluslararası Rekabetçilik
Düzeyinin Analizi ve Gelecek Öngörüleri' çalışmasının
enerji sektörüne dair verileri bir taraftan uluslararası
gelişmelerle aramızdaki büyük mesafeyi, diğer taraftan
gün geçtikçe yakıcı hale gelen enerji darboğazına karşı
verilecek tek cevabın tüm ülkeler için üretim dünyasından verilebileceğini açıkça gözler önüne sermiştir. Bu
tespitten aldığımız misyonla, sektördeki iddialarımızı
nasıl artırabileceğimiz sorusunu ise büyük ve baskın
sermaye gruplarının karşısında tek aracımız iş ve güç
birliği yani sektör üretimin disiplinlerarası ve çok taraﬂı
özelliğini de göz önüne aldığımızda kümelenme modeli
olarak cevapladık.
OSTİM ve Ankara sanayisi; makine, talaşlı imalat,
elektrik- elektronik, plastik-kauçuk işleme, otomasyon
vb. sektörlerinde yarım yüzyılı aşkın tecrübesi ve alt
yapısına sahip bir bölge olarak savunma ve havacılık,
medikal, raylı ulaşım sistemleri, iş ve inşaat makineleri,

kauçuk teknolojileri gibi kümelenmelerinde varlığı ile
disiplinlerarası işbirliğine imkan veren güçlü bir üretim ekosistemidir. Bu çerçevede katma değeri yüksek
bir sektör olarak enerji teknolojileri bölgesel işletmelerimizin ileri teknoloji üretime geçişlerinde de büyük
fırsatlar içermektedir. Vakfımızın sunduğu bu öngörü
ve işaret ettiği dinamiklerle yola çıkan sanayicilerimiz,
kamu, üniversite ve sivil toplum kurumlarımızın oluşturduğu Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi sabırlı ve ısrarlı iş ve güç birliği çalışmaları
ve net yol haritasıyla ülkemize enerji teknolojileri üretimine dair umut verici bir tablo çiziyor. Rekabet ancak
çok taraﬂı kazanç sağlayan ve anlamlı işbirlikleriyle var
olabiliyor. Bu nitelikteki işbirliklerinin sağladığı muhatabiyet ise kamunun sektöre dair inancını artırarak kümelerimizi vazgeçilmez çözüm ortağı haline getiriyor.
Diğer taraftan vakfımız, sektörün stratejik önemine ve
enerji teknolojilerinin geleceğine olan inancı ve Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi
paydaşlarının tespit ve teşvikleriyle kurmuş olduğu OSTİM Teknopark’ın temasını ‘Temiz Enerji Teknolojileri’ olarak belirlemiştir. Üniversite, sanayi kamu işbirliğinin yenilikçilik ve girişimcilik potasında bir araya
geleceği teknoparkımızla ulusal ve uluslararası bir bilgi
odağı olmayı ve kümelenmemiz için bölgesel bir ekosistem oluşturmayı hedeﬂiyoruz.
Uluslararası Enerji Kongresi rekabetçi işbirliklerine
zemin hazırlayan önemli bir organizasyon. Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi dokuz
yıldır ulusal ve uluslararası aktörleri bir araya getiren
bu organizasyonun stratejik ortağı olarak yerini alıyor.
Rekabetçi yerli ve milli üretimin geleceği için çalışan
Vakfımız ise Enerji Kongresiyle “Enerji gelecektir”
sloganında birleşiyor.
Ve görünen odur ki enerji gelecekteki karamsar senaryolardan insanlığın ancak topyekun bir işbirliğiyle kurtulabileceği tek sektördür. Bu yüzden gelecek için daha
fazla işbirliği, daha fazla kümelenme.

Gülnaz KARAOSMANOĞLU
OSTİM Vakfı Müdürü
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Türkiye’nin temiz teknoloji alanında
ilk tematik teknoparkı
"Türkiye’nin temiz teknoloji
alanında Ar-Ge ve inovasyon
çalışmalarına öncelik vereceği
ilk tematik teknoparkı Ostim
Teknopark, yatırımları için
girişimcileri bölgeye davet ediyor."

T

eknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyette bulunmak üzere Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici
A.Ş. 02.12.2014 tarih ve 8706 sayılı Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilerek faaliyetine başlamıştır.
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde 05.02.2014 tarihli
Bakanlar Kurulu Kararının 04.04.2014 tarih ve 28962
sayılı Resmi Gazete ’de ilanı ile kurulan Ostim Teknopark, Bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 16 bin işletmeye üniversite-sanayi işbirliği ile teknolojiye erişim
imkânlarını sunacaktır.

Derya ÇAĞLAR
Ostim Teknopark Genel Müdürü

Ostim Teknopark alanı, OSTİM Organize Sanayi
Bölgesi içerisinde toplam 87.640 m²’lik açık alandan
oluşmaktadır. Sanayi kentinin bütün unsurlarını içinde
barındıran OSTİM, ulaşım kolaylığı, alternatif ﬁnans
çevreleri, lojistik hizmetler, sosyal yaşam ve sağlık
hizmetleri, birçok kamu kurumu temsilciliği ve sivil
toplum kuruluşlarıyla Teknopark için avantajlar sunmaktadır. Bölgenin imar planları onaylanmıştır. Ostim
Teknopark’ta ilk etapta 27 bin metrekarelik Ar-Ge oﬁsleri, üretim atölyeleri ve konferans salonu, kafe/restoran gibi öncelikli ihtiyaç duyulacak sosyal alanların da
içinde yer alacağı bina inşaatına başlamak için gerekli
çalışmalar tamamlanmak üzeredir.
Ostim Teknopark’ın Türkiye’de kurulan diğer teknoparklardan önemli bir farklılığı sanayi bölgesinde kurulan bir teknopark olarak Bölge içinde seri üretime de
imkân sağlayacak olmasıdır. Teknolojinin geliştirilmesinin yanı sıra, Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkacak
rekabet gücü yüksek ürünlerin seri üretiminin yapılması, sürekliliğin sağlanması ve ticarileştirilmesi için her
türlü yapılaşma ve destek mekanizmaları kısa sürede
aktif hale getirilecektir. OSTİM OSB’nin geniş sanayi
kültürü yelpazesiyle sanayi üretiminin yeni teknolojilerle bütünleşerek güçlenmesinden oluşacak katma
değer yatırımcılara ve şirketlere artı değer yaratacaktır.
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin de yer aldığı havzada faaliyet gösteren sanayicilerin iş tecrübesi, üniversitelerimizin bilgi birikimi odağında sorunların çözümüne yönelik çalışmalar için ülke çapında tüm paydaşların
katkılarıyla temiz teknoloji alanında ulusal bir referans ve hareketlilik merkezi olması hedeﬂenmektedir.
OSTİM’li yerli üreticilerin yenilenebilir enerji ve çevre
teknolojileri sektöründe üretim yetenekleri ve ulusal/

uluslararası rekabet gücü ve pazar paylarını arttırmak
amacıyla sektörün tüm paydaşları arasında iş ve güç
birliğini artıran kolaylaştırıcı ve yönlendirici bir platform oluşturmayı kendisine misyon edinen OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi
Derneği de Ostim Teknopark’ın ortakları arasında yer
almaktadır. Bu ortaklık Teknopark’ımızın hedeﬂerine
ulaşmasında destek olmaktadır.
Ostim Teknopark’ın Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile ortaklığı ve OSTİM Organize Sanayi
Bölgesi'nin Ankara başta olmak üzere Türkiye’deki diğer üniversiteler ile olan işbirlikleri sayesinde üniversite ve sanayi arasında etkin, nitelikli, gerçekçi ve sonuca
ulaşabilen çalışmaların desteklenmesi, üniversitedeki
bilimsel potansiyelin sanayiye aktarılarak ekonomik
değere dönüşmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
Ostim Teknopark olarak en önemli amaçlarımızdan bir
tanesi en önemli çalışma alanlarından dairesel ekonomi,
çevreye duyarlı enerji, sürdürülebilir çevre yönetimi ile
kaynak, materyal ve enerji verimliliğini kapsayan temiz
teknoloji alanında yerli ve yüksek teknolojik ürünlerin
üretilmesi ve ticarileşmesine katkı sağlamanın yanı sıra,
uluslararası pazar payının artırılmasında önemli rol üstlenmektir. Bu nedenle Ankara için çok büyük bir fırsat
olan, Global Enerji Derneği’nce düzenlenen, sektörde
söz sahibi enerji aktörlerini bir araya getirerek enerjide
çevreye duyarlı, küresel rekabette etkili teknolojik çözümler ve ürünlerin tanıtıldığı ve bir araya getirilerek
sinerji oluşturulduğu 9. Uluslararası Enerji Kongresi ve
Fuarı (EIF) etkinliğini Ostim Teknopark olarak desteklemekteyiz.
Türkiye’nin temiz teknoloji alanında Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına öncelik vereceği ilk tematik teknoparkı Ostim Teknopark, yatırımları için girişimcileri
bölgeye davet ediyor. Bölgede Ar-Ge ve inovasyon
faaliyetleri ile teknolojik ürün üretiminde bulunmak
isteyen girişimci ve şirketlere, yap/kullan/devret, gelir
paylaşımı, açık alan kiralama, oﬁs ve laboratuvar alanı
kiralama gibi değişik seçenekler sunulmaktadır. Bölgenin altyapısı üst yapılaşmaya hazır olup, sürdürülebilir
kampüs ve bina konseptine uygun olarak Bölgede yer
almak isteyen şirketleri Ostim Teknopark’a bekleriz.
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Enerji sektöründe
yerli üretim ve KOBİ’ler
"SİP Yönetmeliğine göre
‘Yenilenebilir Enerji Ekipmanlarının
Yerli Üretimi’ konusunda ‘OFFSET’
çalışmaları ve uygulamaları hiç
vakit kaybetmeden yapılmalıdır."

T

ürkiye’de Elektromekanik Sanayi 1960 yılından itibaren dünyadaki gelişmeleri yakından
takip ederek kendisini gelişmiş ülkelerdeki bu
sektöre entegre etmiştir. İçinde bulunduğumuz
süreçte söz konusu sektör özellikle yabancı sermayeli
ve ileri teknolojide ürün yapan ﬁrmaların ülkemizdeki
yatırımları ve teknoloji transferi sonucunda gelişmiş ülkelerdeki gibi ulusal ve uluslararası standartlardaki kalitede AG, OG ve YG teçhizatlarını üretmektedir. Burada
sözünü ettiğimiz ürünler, uluslararası ﬁrmaların dışında
ağırlıklı olarak sanayimizin lokomotiﬁ olan KOBİ’ler tarafından ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak
üretilmektedir. Ancak; Türkiye mevcut durumu yeterli
görmeyip üretimlerini çeşitlendirmek için çalışmaları
Ar-Ge ve inovasyona en kısa sürede taşımalı ve burada
yol almalıdır.
Bunun için başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ile ilgili bakanlık ve kurumların desteklediği ’İleri Teknolojideki’ teçhizatların üretimi için Türkiye’de üretimin
lokomotiﬁ olan KOBİ’lerin öncelikle ﬁnansal olarak desteklenmesi ve tüm üretim engellerini kaldıran yeni bir yol
haritası yapmak mecburiyetindedir. Bu yol haritasında
ana ilke; ‘Marka Ürünler’ yaratmak ile mevcut ihracatı
daha ileriye taşımak, ithalatı azaltmak olmalıdır. Burada en önemli husus yurt dışı ülkelerde ileri teknolojide
üretim yapan KOBİ’lerle ‘Ortak Çalışma’ zemini yaratmak için yasal düzenlemeler ve çok uluslu şirketlerin tedarikçisi olabilmelerini sağlamak amacıyla danışmanlık
ve değerlendirme hizmetleri ile ﬁnansal destekler şarttır.
Türkiye’nin diğer bir sorunu ise ithalata dayalı ihracat
modelinden vazgeçip kendi yerli üretimleri ile ihracata
yönelmelidir. Ayrıca, gümrüklerde yeterli denetimler yapılamadığı için standart dışı ürünlerin ithali gümrüklerde
zorunlu laboratuvar testleri ile engellenmelidir.
Türkiye’deki üretim yapan mevcut makine parkına ve
insan kaynaklarına baktığımızda Endüstri 4.0 alt yapısını en kısa sürede (eğitim dahil) kurmamız ve bunların
desteklenmesi gerekmektedir. Türkiye’nin bu günkü gibi
ucuz iş gücü dolayısıyla gelecekte ﬁyat yönünden rekabet imkanı kalmayacak ve 5 yıl sonra sektörlerin büyük
bir kısmında ihracat duracaktır.
Bu konuda yazılacak, söylenecek çok husus olmakla
birlikte; son söz olarak; her yönlü rekabet için ‘KOBİ
Olmazsa, Üretim Olmaz’ sloganı tüm ilgililer tarafından
benimsenerek gereken tedbirler uygulamaya konmalıdır.

STK’ların bu sektördeki yeri
Bu konuda hemen şunu söylemek mümkündür. Sektörde özellikle ürün çeşidine ve fonksiyonlarına bağlı çok

sayıda STK’lar ve dernekler mevcuttur. Eşdeğer hizmet
üreten STK’ların yönlendirici ve yol gösterici olmaları ve
ileri teknolojide üretim yapılması için bunların bir araya
gelerek bir “Sinerji” yaratmaları şarttır. Yani federasyon
ve konfederasyon olmanın yolunu aramalıdırlar. Bu durumun temin edilmesi halinde STK’lar yasa ve mevzuat yapıcılara ‘Yol Gösterici, Yönlendirici, Yardımcı ve
Etkin’ olabilirler. STK’lardaki yöneticilerin ‘Az Olsun,
Ama Benim Olsun’ anlayışından en kısa sürede çıkmaları gerekmektedir.

Sektörde kümelenme
İçinde bulunduğumuz süreçte hangi sektör olursa olsun
tek başına hiçbir unsuru istenen noktaya kolayca taşıyamaz. Bunun tek yolu ‘Kümelenme’dir. Kümelenmeyi
matematiksel olarak kısaca şu şekilde ifade edebiliriz.
(1+1) = 3 tür. Kümelenmeye sanayinin ve sektörlerin her
branşında ihtiyaç bulunmaktadır.
Türkiye’de sürdürülebilir enerji politikaları, cari açığın
tedavisi ve orta gelir tuzağından kurtulmak için kullanılabilecek en sağlıklı bir yoldur. Bu konudaki en çarpıcı örnek Derneğimizin ‘Yenilenebilir Enerji Ekipmanlarının
Yerli Üretimi’ için 21.03.2016 tarihinde yaptığı araştırmada; EPDK tarafından bu tarihe kadar verilen lisanslar
çıktıktan sonra, Türkiye’de geriye kalan kapasite miktarının yine bu tarihteki ‘Kur’ ile değeri 115.720.708.100
milyar dolar olduğudur. Bu nedenle de bu pazarın yabancılara tamamının kaptırılmaması için öncelikle ve özellikle 15.02.2015 tarih ve 29268 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan SİP Yönetmeliğine göre ‘Yenilenebilir Enerji Ekipmanlarının Yerli Üretimi’ konusunda ‘OFFSET’
çalışmaları ve uygulamaları hiç vakit kaybetmeden yapılmalıdır.
Teçhizat üretimi konusunda kısaca yukarıdakilerini söylemiş olmakla birlikte; üretimin istenen düzeyde ve kalitede olması için ‘Üretim Kümelenmesi’nin olması şarttır.
Ancak, tam başarı için sanayide tüm Mühendislik disiplinlerini kapsayan ‘Mühendislik Kümelenmesi’ öncelikli
olarak ele alınarak her koşulda uygulamaya konulmalıdır. Bu tür yapılanma öncelikle ülkemizde ‘Bilgi Toplumu’ yani; araştıran, sorgulayan, analiz yapan, öneren ve
önerisini takip eden, sektörün her seviyesinde konularında uzmanlaşmış çok sayıda her seviyede teknik personele
en kısa yoldan ulaşmamızı sağlayacaktır. Bu konuda en
büyük görev Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na,
teknik eğitim veren üniversite, fakülte, yüksek okul ve
‘teknopark’ yöneticilerine düşmektedir. Bu konuda başarılı olabilmek için önce bu sektörde bulunanlar bu anlayışa sahip olmalıdırlar.

Erdoğan ÖKTEM
Elektromekanik Sanayiciler Derneği
Genel Sekreteri

14

Enerji 2016 Özel Sayı

Kamu politikaları
yüksek teknolojiyi geliştirir
"Uzun vadeli, öngörülebilir kamu
politikaları ve teşvikler ile Türkiye
bir yandan yenilenebilir enerji
potansiyelini gerçekleştirirken
diğer taraftan da yüksek
teknolojili üretim altyapısını
geliştirebilecektir."

ari açık Türkiye ekonomisinin en önemli kırılganlık göstergelerinden bir tanesi. Özellikle
son yıllarda iktisadi büyümenin artan oranda
ithalata bağımlı, cari açığı artıran bir yapıya
dönüşmüş olması bu sorunu gidermek üzere tasarlanacak politikaların önemini de artırıyor.

C

Bengisu ÖZENÇ
TEPAV Program Direktörü

Cari açığın bileşenlerine bakıldığında enerji açığının
önemli bir etkisi olduğu görülüyor. Birincil enerji ihtiyacının yaklaşık olarak yüzde 83’ünü ithal kaynaklardan karşılayan Türkiye’nin enerji politikası, bu açıdan
oldukça kritik bir noktada duruyor. Türkiye bir yandan
yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelerek enerji ithalatını düşürmeye çalışırken diğer taraftan da dış politika
açısından önemli riskler yaratan kaynak ülke bağımlılığını azaltmaya çalışmaktadır.
Yerli kaynak bağlamında sahip olunan linyit kaynaklarının enerji sepetindeki ağırlığının artırılmasına yönelik
ciddi teşviklerden oluşan politika çerçevesi henüz istenilen sonuca ulaşamamıştır. 1980’lerde toplam kömür
arzı içinde yüzde 10 civarında olan ithalat payı, 2014’e
gelindiğinde yüzde 50’yi aşmıştır. İthal kömürün payındaki hızlı artışa karşılık rüzgar, güneş ve jeotermalden
oluşan yenilenebilir enerji kaynakları toplam birincil
enerji arzında kendisine ancak yüzde 4 civarında bir pay
bulabilmiştir. Oysaki Türkiye, komşularımızın da içinde bulunduğu Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin
pek çoğunu, güneş enerjisi teknik potansiyeli olarak da
adlandırabileceğimiz yıllık ortalama küresel radyasyon
değeri açısından geride bırakmaktadır.
Kurulu güçlere bakıldığında ise benzer ekonomik aktivite, nüfus ve teknik potansiyele sahip ülkelerin gerisinde
kaldığı görülmektedir. Bu durum da Türkiye’nin sahip
olduğu potansiyeli tam anlamıyla hayata geçiremediğine işaret etmektedir. Teknik potansiyel ve kurulu güç
karşılaştırmasında ise en çarpıcı örnek Almanya’dır.
Almanya en düşük potansiyele sahip ülkelerden biri olmasına rağmen, 2015 yılı verilerine göre güneş enerjisi
toplam kurulu gücü 39,636 MWe seviyesindedir.
Bu rakam Türkiye için ise 506 MWe’dir (Ağustos 2016
verisi). Türkiye benzer şekilde rüzgar enerjisinde de
potansiyelinin oldukça altında bir performans sergilemektedir.
Yenilenebilir enerji yatırımlarını yalnızca enerji kaynak
ithalatını düşüren, böylelikle de ekonomideki kırılgan-

lığı haﬁﬂeten bir alan olarak görmek yetersiz olacaktır.
İşin bir de teknoloji tarafını vurgulamak gerekmektedir.
Türkiye’nin yukarıda bahsedilen, yenilenebilir enerjideki yüksek potansiyelini gerçekleştirmesi, aynı zamanda bu alanda yapılacak olan teknoloji-ekipman yatırımlarının da önünü açacaktır. Söz konusu yatırımlar
ise Türkiye’nin ihtiyacı olan yüksek teknolojili üretim
altyapısına geçişi tetikleyecek unsurlar olarak ele alınabilir.
Avrupa Birliği’nde patent atıﬂarı üzerinden yapılan çalışmalar yenilenebilir enerji teknolojilerinin yalnızca bu
alanda kullanılan teknolojiler olmadığını, özellikle güneş enerjisi ve depolama teknolojilerinin diğer alanlarda kullanılan teknolojilerin de geliştirilmesine katkıda
bulunduğunu ortaya koymaktadır. Yani, yenilenebilir
enerji teknoloji-ekipmanları yatırımları, imalat sanayinin birden fazla alt sektörünü aynı anda geliştirebilecek
yüksek teknolojili bileşenler içermektedir. Bu nedenle,
söz konusu yatırımlar Türkiye ekonomisinin geneli için
fayda sağlayabilecek kilit yatırımlar olarak ele alınmalıdır.
2015 sonrası yükselen sürdürülebilirlik gündemi ve 4
Aralık’ta yürürlüğe girecek Paris Anlaşması ile ülkeler
artık hızla düşük karbonlu büyümenin yollarını aramaktadır. Enerji politikaları ise en kritik noktada durmaktadır. Bir yandan kamu politikaları fosil yakıtlardan
uzaklaşma eğilimindeyken, diğer taraftan da bu alandaki ﬁnansman imkanlarının daraldığı görülmektedir. Her
ne kadar henüz Paris Anlaşması’nı onaylamamış olsa da
Türkiye’nin bu küresel gelişmelerden etkileneceği aşikardır. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı
(TEPAV) tarafından yapılan çalışma da yatırımcıların
bu gelişmeleri yakından takip ettiğini göstermektedir.
Yatırımcıların yüzde 75’i önümüzdeki dönemde fosil
yakıt yatırımlarının ﬁnansmanında zorluk beklentisi
içindeyken, yüzde 55’i ise yenilenebilir enerji ﬁnansman imkanlarının artacağını beklemektedir.
Firmaların yenilenebilir enerji yatırımları açısından en
önemli gördükleri faktör ise kamunun öngörülebilir politikaları olduğu görülmektedir.
Kısaca söylemek gerekirse, uzun vadeli, öngörülebilir
kamu politikaları ve teşvikler ile Türkiye bir yandan
yenilenebilir enerji potansiyelini gerçekleştirirken diğer
taraftan da yüksek teknolojili üretim altyapısını geliştirebilecektir.
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Projelerimizin yönü
yerlileştirme ve markalaşmadır
dır. Ayrıca EKİN Ön Kuluçka Merkezi ile öğrencilerinin
yenilikçi ﬁkirlerini destekleyecek ortam ve fonlar oluşturarak öğrencilik dönemlerinde onları Ar-Ge kavramıyla
tanıştırmakta ve ileride kendi işlerini kurabilecek adayları yetiştirmektedir. Desteklediği ve fonladığı bu projelerin çıktısı olan ürünlerin patent veya faydalı modellerini alabilmeleri için Başkent Teknoloji Transfer Oﬁsi’ni
kurmuştur. Ostim Teknopark’ta paydaş olan Başkent
Üniversitesi, hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü Başkent
Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kuruluş çalışmalarına başlamış ve burada da OSTİM ile işbirliği yapmıştır.
Fakültemiz öğretim üyeleri ‘Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi’ başlıklı ortak proje kapsamında yapılacak çalışmalara; Fakültemiz kapsamında
yürütülmüş ve sonuçlandırılmış aşağıdaki projelerin çıktılarından elde edilen bilgi, birikim ve deneyimlerini aktararak ülkemize yararlı çalışmalar yürüteceklerdir.
Mühendislik Fakültemizin Makine Mühendisliği
Bölümü’nde öncelikli olarak ülkemizin enerji sorununa
kalıcı ve uzun soluklu, yenilikçi çözümler üretilmekte ve
bunların sonuçları endüstri ve yapı sektörü ile paylaşılmaktadır.
Bu bağlamda enerji alanındaki çalışmalarımızın ana temaları şu şekilde sıralanabilir:

1. Hidrokinetik Enerji Üretimi

aşkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi son
10 yıldır üniversite-sanayi işbirliği bağlamında
özellikle OSTİM ile işbirliğini güçlendirmiş
ve birçok projede birlikte yer almıştır. Bunlardan OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi medikal
sanayinin ivme kazanmasında önemli rol oynamaktadır.
Mühendislik Fakültesi öğrencileri bitirme projelerini OSTİM ﬁrmalarında yaparak sanayiyi yakından tanımakta
ve böylece gerçekçi problemler üzerinde çalışabilmekteler.

B

OSTİM ile en önemli işbirliklerimizden bir diğeri ise
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2016 yılı küme
destek fonundan desteklenen ‘Temiz Teknolojiler Kümelenmesi’ projesidir. Bu projenin amacı; enerji alanında
yeni ortak ürünler geliştirmek, ﬁrmaların mevcut ürünlerini geliştirerek iyileştirmek, mevcut santrallerin rehabilitesi, yerli üretimi desteklenmesi ile yerlileştirme ve
markalaşma yolunda önemli projeler hazırlamak ve bunları gerçekleştirmektir. Ülkemiz ekonomisi içinde çok
önemli bir yeri olan enerji sektöründe, temiz teknoloji
ekosisteminin geliştirilmesine katkıda bulunacak bu projenin paydaşı olmaktan mutluluk duymaktayız. Bu proje,
ülkemizin enerji sektörüne büyük katkılar sağlayacaktır.
Başkent Üniversitesi, üçüncü kuşak üniversite olma yönünde çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Bu bağlamda
önce 2013 yılında KOSGEB-Başkent Üniversitesi Teknoloji Geliştirme merkezini (TEKMER) kurmuştur. Bu
merkezde desteklenen şirketlerin Ar-Ge çalışmalarına
mevcut araştırma, geliştirme birikimi ile destek olmakta-

Hidrokinetik enerji kullanılarak gerek büyük akıntılardan kentlerin ihtiyaçlarını, gerekse küçük akıntılardan
bireysel ihtiyaçları karşılayabilecek mekanik gücü elde
etmek üzere küçük akıntı hızlarında verimli çalışabilecek, bölgesel ve ulusal enerji ihtiyacına önemli katkıda
bulunabilecek, elektrik güç üretiminde hidrokinetik enerjiyi verimli bir şekilde kullanabilen slatlı (trizli) yüksek
verimli bir rüzgar türbin kanadı geliştirilmiştir. Bu kanat
kullanılarak üretilen prototip rüzgar türbini Başkent Üniversitesi Yapracık Kampüsü’ne kurulmuştur. Bu tasarım
ile ayrıca akarsu hidrokinetik enerjisinin serbest akışlı
rejime büyük değişiklik getirmeden, çevreyi bozmadan,
akarsudaki canlıların ve organizmalarının doğasını hiç
bozmadan ve yerel insanların alışkanlıklarına ve hayat
tarzlarına, tarımlarına olumsuz etki getirmeden enerji
üretimi yapılabilmektedir.

2. Binalarda ve sanayide ısı ve güç
sistemlerinin optimizasyonu ve melez
sürdürülebilir enerji sistemleri
Yeşil elektromekanik sistemler olarak adlandırılan bu
sistemler OSTİM Yeşil İdare Binası’nda uygulanmıştır.
Bu sistemde pasif güneş enerjisi sistemleri yanı sıra atık
su geri kazanımı, ısı pompası, güneşten aydınlatma, absorpsiyonlu soğutma, kojenerasyon (Birlikte ısı ve güç)
makinesi, döşemeden ısıtma gibi sürdürülebilir enerji elemanları birlikte projelendirilerek kullanılmıştır.

3. Büyük binalar ve hastaneler için yeşil
elektromekanik sistemlerinin tasarımı ve
performans analizleri
Enerji iyileştirme projeleri kapsamında doğal gazlı buhar
kazanlarının en uygun biçimde kojenerasyon sistemi ile
enerji verimliliğinin büyük ölçüde artması sağlanmaktadır.

Prof. Dr. Berna DENGİZ
Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı

4. Yenilikçi melez güneş enerjisi sistemleri
Güneş enerjisinden yararlanarak faz değişimli kendinden
enerji depolamalı foto-voltaik ve düzlemsel toplaç melezi termoelektrik elemanlı güneş enerjili birlikte ısı ve güç
üretim sistemleri projelendirilmektedir. Bu sistemle güneş enerjisinden %90 dolayında verim elde edilmektedir.

5. Isı pompaları ile tümleşik enerji
sistemleri
Isı pompaları, elektrik gücü yenilenebilir enerji kaynaklarından ve uygulama yakınından elde edildiği sürece etkin
olmaktadırlar. Bu bağlamda rüzgâr ve güneş enerjisinden
elde edilen elektrikle tümleşik projeler geliştirilmektedir.

6. Melez enerji sistemleri ve enerji
depolaması
Yenilenebilir enerji sistemleri genellikle kesintili ve değişken birer enerji kaynağıdır. Bu enerji kaynaklarının
özellikle binalardaki ısıtma ve soğutma yükleri ile güç
talep proﬁlleri ile uyumsuzlukları ancak enerji depolama
sistemleri ile giderilebilmektedir. Isıl depoların akılcı
boyutlandırılması ise saatlik bina yüklerinin tahmini ile
yapılabilmektedir. Binaların saatlik tüm enerji ve güç talepleri de Üniversitemizde tahmin edilebilmektedir.
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Gelecek hidrojen enerjisinde
“Türkiye'nin hidrojen üretimi
açısından bir şansı, uzun bir kıyı
şeridi olan Karadeniz'in tabanında
kimyasal biçimde depolanmış
hidrojen bulunmasıdır. Güneş ve
rüzgar enerjisi gibi alternatif enerji
teknolojilerinde faydalanılarak,
Karadeniz'in H2S içeren suyundan
hidrojen üretimi mümkündür.”

G

ünümüzde enerji ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı geleneksel enerji kaynakların giderek tükenmesi, dışa bağımlılık ve
çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle
güvenli, bol, ucuz ve temiz enerji üretmek, ekonomik ve
sosyal hayatın en önemli problemleri arasındadır. Fosil
yakıtların bir gün tükeneceği ve bugünün çok da uzak olmadığı gerçeği alternatif enerji kaynaklarını yaygın bir
şekilde kullanmaya başlamamızı gerektiriyor. Bu nedenle geleceğimiz için temiz ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımı artık zorunlu hale gelmiştir.

Doç. Dr. Yılser DEVRİM
Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri
Mühendisliği Bölümü

Hidrojen için geleceğin ideal enerji kaynağı denilmektedir. İdeal bir yakıtta bulunması istenen özellikler; kolayca
ve güvenli olarak her yere taşınabilmeli, taşınırken enerji
kaybı hiç veya çok az olmalı, her yerde, kullanılabilmeli,
depolanabilmeli, tükenmez olmalı, temiz olmalı, yüksek enerji yoğunluğuna sahip olmalı, çevre üzerinde hiç
olumsuz etkisi olmamalıdır. Hidrojen doğada serbest halde bulunmaz, bileşikler halinde bulunur. Kokusuz, renksiz, haﬁf ve tamamen zehirsizdir. 1 kg hidrojen 2.1 kg
doğal gaz veya 2.8 kg petrolün sahip olduğu enerjiye sahiptir. Hidrojen dünya var olduğu sürece ve güneş dünyayı ısıttığı sürece var olacak ve tükenmeyecektir. Hidrojenin en önemli özelliği, depolanabilir olmasıdır. Bilindiği
gibi, günümüzde büyük tutarlarda enerji depolamak için
hala uygun bir yöntem bulunmuş değildir. Hidrojen aslında birincil enerji kaynağı değil, bir enerji taşıyıcısıdır.
Hidrojen bünyesinde yüksek enerji bulundurmasına rağmen birincil enerji kaynağı olarak kullanılamamaktadır.
Hidrojen enerjisinin günlük hayatımıza girmesi için
aşılması gereken konuların başında Hidrojen üretiminin
yüksek verimli ve düşük maliyet ile gerçekleştirilmesi
gelmektedir. Bunu etkin bir Hidrojen dağıtım altyapısının kurulması ve Hidrojenle çalışan yakıt hücrelerinin
üretilmesi izlemektedir. Hidrojenin boru hatları ile evlere
kadar ulaştırılabilmekte ve son yıllarda geliştirilen projelerle birlikte mevcut doğalgaz hatlarından yararlanılması
tasarlanmaktadır.
Türkiye'nin hidrojen üretimi açısından bir şansı, uzun bir
kıyı şeridi olan Karadeniz'in tabanında kimyasal biçimde depolanmış hidrojen bulunmasıdır. Güneş ve rüzgar

enerjisi gibi alternatif enerji teknolojilerinde faydalanılarak, Karadeniz'in H2S içeren suyundan hidrojen üretimi
mümkündür. Karadeniz’de hidrojenin bol miktarda bulunması Türkiye’nin Hidrojen üssü olma yolundaki önemini arttırmaktadır. Ülkemizde, enerji ihtiyacının çok
büyük bir kısmı kömür, petrol, doğal gaz gibi geleneksel
enerji kaynaklarından sağlamaktadır. Bunun yanı sıra
enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ithal kaynaklardan
sağlayan bir ülke durumundadır. Geleceğin teknolojisi
olarak bakılan bu alanda gerek teknolojik olarak gerekse
de malzeme geliştirme konusunda ulusal bilgi birikimi
sağlamamız, ileride de bu konuda söz sahibi olmamız ve
yurtdışına bağımlılığımızı azaltmamız açısından önemlidir.
Dünyada askeri ve sivil hayattaki gereklilikleri ve ticari açıdan bu pazarda bulunan büyük boşluklar sebebiyle ülkemiz için stratejik önem taşıyan bu sistemlerin
geliştirilmesi ve üretilmesi ülkemiz için büyük önem
taşımaktadır. Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Hidrojen enerji ve yakıt hücreleri araştırma
laboratuvarımızda özellikle askeri uygulamalar gibi stratejik alanlarda uzun ömürlü ve yüksek performanslı yakıt
hücre ve bileşenlerinin yerli olarak geliştirilmesiyle ilgili
çalışmalar yapılmaktadır. Bölümümüzde yürütülen hem
TÜBİTAK, hem de Atılım Üniversitesi destekli projeler
Hidrojen enerjisi ve yakıt hücreleri ile ilgili araştırmalar
yapılmaktadır.
Yakıt hücreleri günümüzde daha çok askeri amaçlı kullanılsa da biz Atılım Üniversitesi Enerji sistemleri Mühendisliği olarak laboratuvarımızda yaptığımız çalışmalarla
günlük hayata da uygulanabilirliğini göstermek istiyoruz
ve bu amaçla projeler yürütüyoruz.
LAP olarak bilinen Atılım Üniversitesi'nin desteklediği
Lisans Araştırma Projeleri Programı kapsamında yürütülen bir başka proje çalışmasında yakıt hücresinin elektrikli scootera uygulanması sayesinde iki saat gidebilen
elektrikli scooter pil ömrü 6 saate kadar uzatılmıştır.
Yakıt hücre bileşenleri ile ilgili büyük ölçüde yurtdışına
bağımlıyız. Ayrıca ülkemizde yakıt hücre bileşenlerinin
milli olarak geliştirilmesi ülkemizin bu konuda diğer ülkelerle rekabet edebilmesi için oldukça önemlidir.
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Kümelenmeye akademik ve bilimsel
destek vermeye hazırız

G

azi Üniversitesi’nin yenilenebilir enerjiler
konusuyla ilgili olarak sektörel yapılanması,
2005 yılında Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (TEMENAR) Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulması ile başlamıştır.
Kimya, Makina ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü öğretim üyelerinin katkıları ve Miami Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü Direktörü Prof.
Dr. T. Nejat Veziroğlu (fahri kurucu üye) himayesinde
ve Prof. Dr. Zühtü Uysal önderliğinde kurulan TEMENAR farklı bilim alanlarından araştırmacıların bir araya
geldiği çok disiplinli bir yapılanmadır.
TEMENAR kuruluşu ile birlikte gerçekleştirmiş olduğu
DPT destekli ‘Güneş-Hidrojen-Elektrik-Enerji Çevrimi’ isimli proje sayesinde yenilenebilir enerjiler konusunda bir altyapı oluşturmuştur. Bu projeyi takiben günümüze kadar gerçekleştirilen bitirme ödevleri, yüksek
lisans ve doktora tezleri, sanayi projeleri, SAN-TEZ ve
TÜBİTAK projeleri ile araştırma altyapısını geliştirmiş
ve teknoloji üreten ﬁrmalar ile ortaklıklar kurma seviyesine ulaşmıştır.
DPT projesi kapsamında oluşturulan KARAVAN bünyesinde; Hidrojen Destek Sistemi; Hidrojen Üretim
Ünitesi, Hidrojen Sıkıştırma Ünitesi, Hidrojen Depolama Ünitesi, Elektroliz Sistemi, Enerji Destek Sistemi;
Fotovoltaik Panel Ünitesi, Yakıt Hücresi Ünitesi, Akü
Ünitesi ve PV-DC-Şehir Elektrik Şebekesi Bağlantı
Ünitesi bulunmaktadır.
Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü olarak yenilenebilir enerjiler teknolojileri ve uygulamaları
hakkında farklı çalışmalar yürütülmüş ve yürütülmektedir. Bu çerçevede temel hedef yenilenebilir enerji
teknolojisindeki yenilikleri takip etmek ve ülkemizdeki
uygulanabilirliğine katkı sağlamaktır.
Özellikle yenilenebilir enerji sektör uygulamaları üzerine kurgulanan yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları ile sanayi odaklı çalışmalar yürütülmesine gayret
edilmektedir. Böylece, yenilenebilir enerji sektörü özel
ﬁrmaları ile sanayi-üniversite işbirliğini odaklı ilişkiler
artırılmaya çalışılmaktadır.

TEMENAR 2009 yılından bu yana OSTİM ile sıkı ilişkiler içinde bulunmuş ve EKOPARK yapılanması ile ilgili ilk çalışmaları başlatmıştır. Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü adına bölüm başkanı Prof. Dr.
Atilla Bıyıkoğlu, OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesi Derneği’ne Mayıs 2016 tarihinde üye olmuştur.
Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü olarak,
faaliyet gösterdiğimiz öne çıkan araştırma konuları şunlardır: Çevrim Santrallerinde Verim Artırımı ve Isı Geri
Kazanımı, Düşük Sıcaklık Atık Isı Geri Kazanımı Sanayi Uygulamaları, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Verimli Kullanımı, Düşük Sıcaklık Yenilenebilir Enerji
Uygulamaları, Organik Rankine Çevrimi Türbin Tasarımı, Hidroelektrik Santral Türbin Tasarımları, Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri, Yakıt Hücreleri ve Uygulamaları, Güneş Enerjisi Uygulamaları, Kendi Enerjisini
Üreten Evler, Rüzgar Türbini Tasarımları, Pompa Tasarımları, Isı Pompaları, Isı Boruları
Bu çerçevede OSTİM Yenilenebilir Enerji Kümelenmesi içerisinde Gazi Üniversitesi olarak her türlü akademik
ve bilimsel desteği vermeye hazır olduğumuzu bildirir,
bu kümelenmenin yenilenebilir enerji sektöründeki tüm
paydaşları bir araya getirmesi ve güçlenerek ülkemiz
kalkınmasına yardımcı olmasını temenni ederiz.

"OSTİM Yenilenebilir Enerji
Kümelenmesi içerisinde Gazi
Üniversitesi olarak her türlü
akademik ve bilimsel desteği
vermeye hazırız."

Prof. Dr. Atilla BIYIKOĞLU
Gazi Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı
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Türkiye enerjide ne yapmalı?
"Yerli ve yenilenebilir enerji
kaynakları potansiyelinin
tam olarak değerlendirilmesi
için ihtiyaç duyulan enerji
ekipmanlarının yurt içinde üretimi
temel bir politika olmalıdır."

ye sayısı 110.000'e yaklaşan bir meslek örgütü olan TMMOB Makina Mühendisleri
Oda'sının Enerji Çalışma Grubu, OSTİM
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri
Kümelenmesi’nin oluşturulmasını, çok doğru bir karar
ve organize sanayi bölgeleri için örnek bir oluşum olarak
değerlendirmektedir.

Ü

Biz, toplum yararını gözeten alternatif kalkınma ve sanayileşme politikalarını; demokratik katılım mekanizmalarıyla tartışarak tasarlamak, kurgulamak, geliştirmek ve
öncelikle;

• Her ne pahasına ve her ne şekilde olursa olsun esaslı
büyüme politikalarının gözden geçirilmesini,

Oğuz TÜRKYILMAZ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Enerji Çalışma Grubu Başkanı

• Büyümede enerjiyi verimli kullanan, enerji verimliliğini en önemli birincil kaynak olarak gören, enerjiyi
öncelikle yerli ve yenilenebilir kaynaklarla, azami
ölçüde yurt içinde üretilen ekipmanlarla temin eden,
enerji yatırımlarının yerli mühendislikle, deneyimli
ve yeterli vasıfta yerli müteahhitlik kuruluşları, yerli
teknik işgücüyle gerçekleştirilmesini öngören bir paradigmaya geçiş sağlanmasını,
• Artan elektrik ihtiyacını karşılamada bugüne kadar
akla ilk gelen ve uygulanan yol olan, çok sayıda yeni
elektrik tesisi kurmak yöntemi yerine; öncelikle,
• Arz tarafında, yıllardır özelleştirilecekleri gerekçesiyle herhangi bir yenileme yapılmaksızın çalıştırılarak özel sektöre devredilen, yeni sahipleri
özel şirketler tarafından da bu açıdan ihmal edilen
mevcut santrallarda; ciddi bakım, onarım, rehabilitasyon çalışmaları yaparak santral verimlerini ve
üretimlerini arttırma, çevresel sorunları azaltma çalışmalarının hızlı bir şekilde yapılması,
• Enerji iletim hatlarında gerekli yeni hatları tesis
etme ve mevcut iletim şebekesinde yenileme/iyileştirme yatırımlarının yapılması
• Talep tarafında, talebi yöneterek, enerjiyi daha
verimli kullanıp, sağlanan tasarruﬂa yeni tesis ihtiyacını azaltma politika ve uygulamaların hayata
geçirilmesini,
• Tüm yatırımlarda olduğu gibi, enerji yatırımlarında
da; yatırımcıların tekil çıkarlarına değil, toplum yararına öncelik verilmesini, yatırımların katılımcı mekanizmalar eliyle takip edilmesi ve denetlenmesini ve
topluma ve çevreye olumsuz etkilerinin asgari düzeyde tutulmasını savunuyoruz.

Sanayileşme strateji ve politikalarında, yarattığı katma
değeri görece düşük, yoğun enerji tüketen, eski teknolojili, çevre kirliliği yaratabilen sanayi sektörleri yerine;
enerji tüketimi düşük, ithalata değil, yerli üretime dayalı, ileri teknolojili sanayi dallarının, örneğin, elektronik,
bilgisayar donanım ve yazılım, robotik, aviyonik, lazer,
telekomünikasyon, moleküler biyoloji, nano-teknolojiler
vb. gelişimine ağırlık veren tercih, politika ve uygulamaların ülke ve toplum çıkarlarına uygunluğunun tartışılmasını, eğitimde ve sanayileşme de, bu sektörlerin dikkate
alınması gerektiğini düşünüyoruz.
Türkiye bugüne kadar enerji ihtiyacını esas olarak yeni
enerji arzıyla karşılamaya çalışan bir politika izlemiştir.
Enerji ihtiyacını karşılamak üzere genelde ithal enerji
kaynağı kullanılmış ve ithalata dayalı yüksek maliyetli
yatırımlar yapılmış, diğer yandan enerji kayıpları devam
ederek, enerjideki dışa bağımlılık Türkiye için ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle bundan sonra izlenmesi
gereken politikanın esası; “Önce enerji verimliliği için
yatırım yapılması, bu yatırımlarla sağlanan tasarruﬂar
yeterli olmaz ise, yeni enerji üretim tesisi yatırımı” olmalıdır.
Yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin
tam olarak değerlendirilmesi için ihtiyaç duyulan enerji ekipmanlarının yurt içinde üretimi temel bir politika
olmalıdır. ETKB, önümüzdeki on yılda ülkemizde yapılacak enerji yatırımlarının toplamını 110 milyar dolar
olarak tahmin etmektedir. Bu büyük tutarın azami bölümünün yurt içinde kalabilmesi için, enerji üretim ekipmanlarının yerli üretiminin yanı sıra enerji yatırımlarında
ihtiyaç duyulan tasarım, avan ve detay mühendislik, teknik iş gücü ve müteahhitlik hizmetlerinin yerli kuruluşlarca yurt içinden karşılanması esas olmalıdır.
Enerji üretiminde yerli teknoloji, makina, ekipman üretim
çalışmaları desteklenmelidir. TÜBİTAK, üniversiteler,
üretici sanayi kuruluşları, meslek örgütlerinin katılımıyla rüzgâr türbinlerinin ve elektronik aksamının, hidrolik
türbinlerin, jeotermal enerji ekipman ve cihazlarının,
güneşten elektrik üretim panellerinin, yoğunlaştırılmış
güneş elektrik üretim sistemlerinin, termik santral kazan
ve ekipmanlarının, buhar ve gaz türbinlerinin Türkiye’de
üretimine yönelik çalışmalar bir master plan dahilinde ele
alınmalı, bu plana uygun olarak hazırlanacak yol haritaları ve eylem planlarıyla yerli üretim desteklenmelidir.
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EIF enerji sektörünü buluşturuyor
"OSTİM bizim en önemli
paydaşlarımızdan. Zira enerji
alanında OSTİM’in çok büyük
rolü olduğunu düşünüyoruz. Yerli
teknolojinin gelişmesi OSTİM gibi
kurumlarımızdan geçiyor."

G

lobal Enerji Derneği olarak enerjinin her
alanında çalışma yapıyoruz. Gündemdeki
konularla ilgili raporlama yapıp ilgili yerlere gönderiyoruz. Ayrıca her yıl yaptığımız
uluslararası enerji kongreleri ile sektörün iç içe olmasını sağlıyoruz. Ayrıca bu kongrelerimizde yerli teknoloji
konularını gündeme getirmeye çalışıyoruz.

Çiğdem DİLEK
Global Enerji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye bilindiği üzere enerjide dışa bağımlı. Özellikle
petrol ve doğalgaz kaynaklarında yüzde 90’lar seviyesinde ithalatımız var. Dolayısıyla bu oranı indirmemiz
gerekir. Bu da nasıl olabilir? Elbette yerli teknolojimizi
geliştirerek olabilir. Şöyle ki; Türkiye yerli ve yenilenebilir kaynaklarını daha aktive etmek durumundadır.
Bu konuda Bakanlığımız son derece güzel çalışmalar
yapıyor. Yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın enerji
üretimindeki payını artırmak çok doğru bir politikadır
ve desteklenmesi gerekir. Ama bu nasıl olacak? Hangi teknoloji ile olacak? Maalesef teknolojide yine dışa
bağımlıyız. Dolayısıyla biz enerji teknolojilerinin yerli
üretimini artırmak durumundayız. Özellikle güneş panelleri, yerli kazan üretiminde bazı çalışmalar var. Ama
bizim daha fazla know how’a daha fazla teknolojiye
ihtiyacımız var. Ayrıca enerjide offset uygulamasını aktive etmek gerekiyor. Bununla ilgili ATO, OSTİM gibi
kurumlar çalışmalar yapıyor. Umarım yakında bununla
ilgili de mevzuat düzenlemesi olacak.
Türkiye son 15 yılda enerji sektöründe çok yol kat etti.
Bunun en büyük nedeni özel sektörün enerji alanında
çalışmalara katılması. Bu daha fazla yatırımcı ve daha
fazla enerji üretimi demek. Özel sektöre açıldıktan sonra yenilenebilir enerjide çok fazla ilerleme gördük. Bu
çok sevindirici bir gelişme. Enerji alanında kömürden
daha fazla yararlanmamız gerektiğini düşünüyorum.
Ne kadar da kalorisi düşükte olsa gerekli teknolojilerle en üst seviyede faydalanmamız gerekiyor. Yeni bir
kömür kanunu ile zengin kömür kaynağımızı kullanarak kömür santrallerinin arttırılması gerek. Sonuç olarak Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerjisini tüm
imkânlarıyla kullanması en büyük hedeﬁmiz.
Enerji yatırımları diplomatik ilişkilerle paralel konular.
Hangi ülke ilişkilerimiz iyi ise enerji yatırımlarımız da
o ülkeyle iyi. Örnek olarak Azerbaycan ile ilişkilerimizi verebiliriz. Diplomatik olarak ilişkilerimiz iyi enerji
anlaşmaları olarak da iyi enerjilere sahibiz. En ufak bir
başımız sıkışsa enerji alabilecek durumdayız. Katar ile
de aynı şekilde uygun koşullar oluştuğunda enerji ala-

bilecek durumdayız. Ama Ortadoğu’da yaşanan sıkıntılardan Türkiye de istemsiz şekilde etkileniyor.

EIF 2016
EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı 3-4 Kasım’da
ATO Congresium Kongre ve Fuar alanında yapılacak.
Bu yıl 9. kongremizi düzenliyoruz. EIF Türkiye için büyük öneme sahiptir. Zira hem yerli özel sektör hem de
yabancı yatırımcı Türk enerji sektörünü burada dinleme
ve istişare etme olanağı buluyor. Ve büyük bir network
ağı oluşuyor. Ayrıca EIF’in Ankara’da yapılıyor olması büyük bir avantaj. Ankara’nın yerel kurumları ile de
çok büyük işbirliği halindeyiz.
OSTİM bizim en önemli paydaşlarımızdan. Zira enerji
alanında OSTİM’in çok büyük rolü olduğunu düşünüyoruz. Yerli teknolojinin gelişmesi OSTİM gibi kurumlarımızdan geçiyor. Bu bakımdan her yıl kongre
hazırlıklarımız sırasında OSTİM ile istişare ederek yol
alırız. EIF’in bu şekilde Ankara’nın sanayi ve ticaretine direk katkısı olduğunu düşünüyoruz. Mesela geçen
yıl fuara katılım yapan ﬁrmalardan geri dönüşlere göre
çıkarmış olduğumuz sonuç; EIF 60 milyon Dolarlık
bir ticaret hacmi oluşturmuştur. Pek çok ﬁrma fuar sırasında işbirliği anlaşmaları yapmıştır. Bu Ankara’nın
ve Türkiye’nin ticaret ve sanayisine direk katkıdır, bu
bakımdan çok olumlu bir tablodur.
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“SANAYİLEŞECEKSEK BU
MAKİNALAR MUTLAKA
YAPILMALIDIR VE YAPILACAKTIR”

T

ürkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) 13.11.1975 gün ve 7/10907 sayılı
Bakanlar Kurulu kararına ek Ana Sözleşmeye
uygun olarak kuruldu ve 1977 yılında faaliyete
başladı.
TEMSAN’ın görevi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 1977 tarihli Ağır
Sanayi kitabında şöyle yazıyor:

“TEMSAN Şirketimiz; Türkiye’de halen imal
edilmeyen veya ihtiyaca cevap veremeyen
elektrik istihsaline enerji nakline yarayan bilimum makine ve teçhizatı imal ve ihraç etmekte
vazifelendirilmiştir. İmal edilecek makine ve
teçhizatlar: Buhar Türbini, Kademeli Buhar
Türbini, Su Türbini, Büyük Kelebek Vana,
Jeneratöre Bağlı Su Türbini, EHV Sistemleri
(Kesiciler), Jeneratör, Jeneratör Statörü, Transformatör, Barajlar, Termik Santral, Büyük Kazan, Pompalar.”
Aynı kitapta, şirketi sektöre ve sanayileşmeye yapacağı katkılar ise şu ifadelerle net
bir şekilde ortaya konuluyor:
“Kalkınma için enerji yani elektrik gerekir. Sanayileşmeye paralel olarak enerji ihtiyacı da artmaktadır. Hedeﬁmiz 15 yıl içerisinde elektrik istihsalini 5 misli artırmaktır.
Bunu termik santraller kurarak, takriben %20’sinden istifade ettiğimiz hidrolik potansiyelimizi kullanarak kuracağımız hidrolik santrallerinden elde edeceğiz. Bu santrallerin para olarak hemen hemen yarısını TEMSAN’ın imal edeceği makina ve teçhizat
tutmaktadır. Söz konusu hedeﬁ gerçekleştirmek için takriben 70 milyar TL’lik makine ve teçhizat alınacaktır. Bunların Türkiye’mizde imali için gereken yatırım tutarı
ise ancak 10 milyar TL.sıdır. Bir cümle ile; sanayileşeceksek bu makinalar mutlaka
yapılmalıdır ve yapılacaktır.

İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN
AZALTILMASI PROGRAMI

1

6.02.2015 tarihli Yüksek Planlama
Kurulu’nun Öncelikli Dönüşüm Programları
Eylem Planları ile Eylem Planlarına İlişkin Usul
ve Esasları ile ilgili Kararı ile İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı Eylem Planı
kapsamında TEMSAN’a aşağıdaki görevler verildi:
• Rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üreten
tesislerde kullanılan mekanik ve/veya
elektro-mekanik teçhizatın yurtiçi üretiminin
payı artırılacaktır.
• Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan mekanik ve/veya
elektro-mekanik teçhizatın yurtiçi üretiminin
payı artırılacaktır.
• Hidroelektrik enerjisi üreten santrallerde
kullanılan yerli girdi miktarı artırılacaktır.
• Jeotermal enerjisinden elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan mekanik ve/veya
elektro-mekanik teçhizatın yurtiçi üretiminin payı artırılacaktır.
• Biokütle enerjisinden elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan mekanik ve/veya
elektro-mekanik teçhizatın yurtiçi üretiminin payı artırılacaktır.
• Hidroelektrik santrallerde kullanılan 50 MWve üstü türbinin tamamının yerli olarak
üretilmesi sağlanacaktır.

ÖZELLEŞTİRME
15.06.2015 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile “Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) Genel Müdürlüğü’nün Hazineye ait %100 oranındaki hissesinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına” karar verilmiştir.
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www.argesmakina.com

Genel Müdür

ARGES Türkiye’de
ilk yüzde 100 yerli solar
çamur kurutma tesisini kurdu
985 yılından bu yana atık su arıtma tesisleri ve mekanik ekipmanları imalatı yapan ARGES Arıtma
Makina Ltd. Şti, 23 ülkeye 600’den fazla prefabrik
atık su arıtma tesisi ihracatı gerçekleştirdi.

1

da yaptığı Ar-Ge çalışması sonucunda üretimine geçilen MM*STAR Membran modülleri ile yüksek verimli
ve sorunsuz çalışan MBR atık su arıtma tesisleri ürettiklerini kaydetti.

16’sı mühendis, 48 kişilik kadrosu ile atık su arıtma tesisleri ve donanım imalatında kalite, güven ve müşteri
memnuniyetine odaklanan ARGES, Avrupa’nın bir numarası olmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ahmet Işıtman, atık su arıtma çamurları yönetimiyle
ilgili Ar-Ge sonucu ortaya çıkan düşük ısıda çamur kurutma sisteminin; üstün verimi ve emniyetli kullanımı
ile beğeni kazandığını söyledi.

Taşınabilir prefabrike atık su arıtma tesisleri alanında
dünyada tanınan bir ﬁrma haline geldiklerini belirten
Genel Müdür Ahmet Işıtman, “ARGES bugüne kadar
23 ülkeye 600’den fazla prefabrik atık su arıtma tesisi ihracatı gerçekleştirdi. Ar-Ge çalışmalarına da önem
veren ﬁrmamız, bugüne kadar üç adet TEYDEP projesi
tamamlayarak proje sonuçlarını ticarileştirdi.” dedi.

ARGES Genel Müdürü şunları ifade etti: “Çevre ülkeler
ve ülkemizde solar enerji kaynaklarının kullanımı için
çalışan ARGES, atık su arıtma tesislerinden çıkan fazla
çamurların kurutulması için solar çamur kurutma sistemi geliştirmiş ve Çanakkale Belediyesi atık su arıtma
tesisinden çıkan fazla çamurların kurutulması için Türkiye’deki ilk solar çamur kurutma sistemini imal ve inşa
ederek çalıştırmaya devam etmektedir.”

Işıtman, Membran Biyolojik Arıtma tesisleri konusun-

www.asyatrafik.com.tr

Mehmet Akif ÇELİK
Genel Müdür

Asya Trafik ihracat maratonunda
35 ülkeye ulaştı

G

enç girişimciler tarafından 2011’de kurulan
Asya Traﬁk Sinyalizasyon A.Ş.; Akıllı Traﬁk
Sistemleri (SİSTRA), Sinyalizasyon (SİNTRA),
Güneş Enerjili Sistemler (SOLTRA), LED’li Sistemler
(LEDTRA), LED’li Aydınlatma Sistemleri (LUXTRA),
Yol Güvenliği Ürünleri (PLASTRA), Traﬁk Levhaları
(REFLECTRA) ile Yazılım ve Projelendirme Hizmetleri alanlarında üretim yapıyor.
Bugün sahasında Türkiye’nin önde gelen üretim, proje
ve uygulama şirketi konumundaki ﬁrma, 2011’de başladığı ihracat maratonuna 35 ülkeyle devam ediyor.
2012 yılında TSE, ISO ve diğer sertiﬁkasyon süreçlerini tamamladıklarını, 2013 yılında Teknokent Ar-Ge
oﬁsini açtıklarını belirten Genel Müdür Mehmet Akif
Çelik, 2014’te Anonim Şirket olduklarını, 2015 yılında
KOSGEB Yılın Genç Girişimcisi Ödülü’nü aldıklarını
söyledi.

Çelik, OSTİM Yenilenebilir Enerji Kümelenmesi ve
Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUSDER) üyesi
Asya Traﬁk’in; gün geçtikçe artan bir kapasiteyle hizmet verdiklerini, 5.500 m2 üretim ve stok alanında, 50
çalışan ve 10 mühendis kadrosu ile faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.
Ülkemizin büyük projelerinde adından söz ettiren Asya
Traﬁk Sinyalizasyon A.Ş. alanında önde gelen kurum ve
kuruluşlara hizmet veriyor. Çelik şunları aktardı: “Yavuz Sultan Selim Köprüsü Projesi, Orhangazi (Samanlı)
Tüneli Projesi, Aşkabat Olimpiyat Köyü Çevre Yolu
Sinyalizasyon Projesi, Bolu Dağı Tüneli Projesi, Adana
Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi Projesi, Ankara Sinyalize Kavşak Yapım Projeleri, Kayseri Kayseray Raylı
Sistem Projesi, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Projesi gibi
onlarca yurt içi ve yurt dışı projede alt taşeron, çözüm
ortağı, ürün ve sistem tedarikçisi olarak yer alıyoruz.”
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Alptekin ERMAN

www.baturalpsistemleri.com

Genel Müdür

Baturalp-Taylan türbin motor
test sistemleri ihraç ediyor

1

978 yılında kurulan Baturalp-Taylan ﬁrması, faaliyetlerine sulu dinamometre ve motor test sistemleri
mekanik unsurlarının imalatı ve elektronik sistemlerin entegrasyonu ile devam etti. Şirket, 2011’de imalat
faaliyetlerine yazılım, elektronik sistemler ve anahtar teslimi test tesisi kurma yeteneklerini dahil etti.
Genel Müdür Alptekin Erman, 5 yıldır motor testinin sürekliliğini ve tekrarlanabilirliğini sağlayan yüksek teknoloji algoritmalar içeren dinamometre kontrol ünitesi, yeni
jenerasyon dinamometre su kontrol vana sistemi, yakıt,
yağ, hava sarﬁyatı gravimetrik ölçüm üniteleri, şartlandırma sistemleri, egzost gazı emisyon analiz sistemleri, test
tesisi kontrol bilgisayar sistemi ve yazılımlarının imalatını yaptıklarını söyledi.
Erman, böylelikle Türkiye’nin tek tamamı yerli enstrümanlardan oluşan anahtar teslimi, yüksek teknoloji içeren
motor ve araç test tesisi kurabilen ﬁrma özelliği kazandıklarını ifade etti. Firma bu özelliği ile yıllık ortalama

10 ile 20 milyon Euro seviyelerinde değişen motor test
tesisi pazarında talebin yerli imalata ve çözüm üreticilere
yönelmesine yol açtı.
Türkiye’nin, savunma sanayinin artan test tesisi ihtiyacına cevap verebilmek için ürün ve proje geliştirme faaliyetlerine, strateji geliştirme konusunu eklediklerini de
ifade eden Alptekin Erman, “Baturalp-Taylan ﬁrması iç
pazarın ihtiyacı olan yüksek kaliteli ancak Dünya standartlarına göre daha düşük maliyetli dinamometre, mekanik sistemler, yardımcı tesisler, yazılım ve kontrol
elektroniği çözümleri sunmayı başarmıştır. Bu kapsamda
geliştirilen türbin motor test sistemleri bundan böyle Baturalp-Taylan ﬁrması tarafından Ankara’da imal edilerek
tüm dünyaya ihraç edilebilecektir. Son dönemlerde birçok Avrupa ülkesinin içine düştüğü ekonomik zorluk ve
imalat maliyetlerinin artması, bu stratejik gelişme projesinin başarıya ulaşmasına ve Türkiye’nin ihracat kalemlerine mevcut ihracatını da artırarak bir yenisinin daha
eklenmesine katkı sağlamıştır.” dedi.

Yaşar ÇELİK

www.biyotar.com.tr

Genel Müdür

Tarıma laboratuvar desteği
veren Biyotar enerji teknolojileri
tasarlıyor

2

004 yılında kurulan Biyotar Organik Tarım Orman
Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.; organik, organomineral gübre üreten, tarım sektörüne yönelik laboratuvar hizmetleri veriyor.
Yeni ﬁrmaları da ekonomiye kazandıran şirketin Biyokütle ve Atıktan Enerji Üretimi bölümü 2011 yılında Biomass olarak ayrıldı. Burada enerji ve enerji teknolojilerinde tasarım ve imalat öncesi işlemler yapılıyor.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü ile
birlikte toprak ve gübre konularında çeşitli Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını belirten Genel Müdür Yaşar Çelik,
elde edilen sonuçlara göre ülkemizin değişik bölgelerinde geniş tarımsal alanlarda değişik ﬁrma ve kuruluşlarla
işbirliği yaparak projeler geliştirip uyguladıklarını söyledi.
Ankara Üniversitesi KOSGEB Teknoloji Geliştirme
Merkezi’nin desteğiyle üretimlerini denetlemek üzere
laboratuvar oluşturduklarını anlatan Yaşar Çelik, laboratuvarın TS EN/ISO 17025 Kalite Hizmet Belgesi taşıdı-

ğını ifade etti. Çelik, “TSE’den 218 Parametrede Deney
Hizmeti alınabilecek laboratuvar onayına sahip şirketimiz, 2015 yılında TÜRKAK tarafından akredite edildi ve
Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikayet Denetimi
için alınacak numunelerin analizlerinin yaptırılacağı yetkili analiz laboratuvarları listesine alındı.” dedi.
Laboratuvarda; ICP-OES ile okunabilen tüm elementler
çok kısa sürede okunabildiğini aktaran Yaşar Çelik, biyokütle, maden, toprak, atık bertarafı, gübre gibi sektörlerde
yapılan ticari ya da Ar-Ge içerikli analizlerin yanı sıra şu
hizmetleri sıraladı: “Etüt ve toprak analizleri, ﬁziksel ve
kimyasal toprak analizleri, yaprak analizleri ve sulama
suyu analizleri, kimyasal, organik ve organomineral ürün
analizleri ve tescil alınmış olan ürünlerin kontrol analizleri,
Tarım İl Müdürlükleri Destekleme Şubesi tarafından
değişik zamanlarda yapılan piyasa denetimleri sırasında
Kimyevi ve Organik Gübre üretici kuruluşları ve bunların
bayilerinden alınan gübrelerin yönetmelik ve ilgili standardın gerekliliklerine uygun analizleri.”
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www.argesmakina.com

Genel Müdür

EDH Enerji yatırımcılara
sektörel rehberlik yapıyor

1

0 yıla yakın bir süredir yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren EDH Enerji, yatırımcılara,
yatırım öncesi proje danışmanlığı yapıyor.

Alanında uzman ve tecrübeli isimlerin yönetiminde çok
sayıda çalışmada imzası bulunan EDH Enerji’nin Genel Müdürü Feridun Leventoğlu, “Yenilenebilir enerji
sektöründe doğru adres olmak temel hedeﬁmiz.” dedi.
Dünyada lider olan, akredite ortakları ile birlikte bilgi
kirliliği yaratmadan doğru yönlendirmeyi yapmak için
çalıştıklarını belirten Leventoğlu, bu kapsamda saha
tespitinden başlayıp santralin devreye alınması arasındaki süreçte yatırımcıların yanlarında olabiliyoruz. Bir
diğer deyişle şu an dünyada en verimli panel üreticisi,
performans takip konusunda lider ﬁrmasının Türkiye
yetkilisi olarak ve güneş ölçüm gibi birçok konuda faaliyet göstermekteyiz. Çünkü sahada uzun süre kalacak
olan bu sistemlerde kaliteden ödün verilmemesi gerektiğinin bilincindeyiz. Önümüzdeki süreçte yatırımcı ile
aynı çizgide olacağımızdan şüphe yok.” dedi.

www.ekodenge.com

EDH Enerji’nin işletme dönemi hizmetler de sağladığını dile getiren Leventoğlu, gelişen piyasa koşulları
çerçevesinde işletme bakım, gün öncesi üretim tahmini
gibi kritik hizmetler için alt yapı çalışmalarımız tamamlandığını ifade etti.
Feridun Leventoğlu şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’de
santrallere (GES) performans oranı konusunun yeterince anlaşılmadığı bilincindeyiz. Bunun için dünyadaki
lider ﬁrması ile çalışarak teorikte hesaplananın da üzerinde bir gerçek üretim değerlerine ulaşıyoruz. Bunları
yapmamızdaki temel amacımız ise doğru yatırımlarla
ülkemizin sahip olduğu yenilenebilir enerji potansiyelinin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Sektörde birçok konuda lider, öncü olduk ve olmaya devam
etmek için tüm gayretimiz ile çalışmaktayız. RES ve
GES’de verdiğimiz kapsam gün be gün genişlemekte ve
yatırımcı için doğru adres olmaktayız. Son 2 yıl içinde
GES kurulu güç içinde 30 MW seviyelerine ulaşmanın
mutluluğu içindeyiz.”

Emre YÖNTEM
Genel Müdür

Ekodenge’den yenilikçi çözümler
E

kodenge A.Ş., sürdürülebilirlik ve Avrupa Birliği
politikaları vizyonunda danışmanlık ve mühendislik
hizmetleri vermek üzere 1996’da kuruldu. Şirket, bütünsel yaşam döngüsü anlayışı içerisinde; sanayi, binalar ve
kentlerde enerji ve kaynak verimliliği adına, tasarım ve
sürdürebilirlik mühendisliği projeleriyle pek çok öncü
çalışmayı gerçekleştirdi.

lerini anlattı.

Ekodenge tarafından Ar-Ge projeleri ile çevre ve doğa
dostu uygulamalara ek olarak elverişli, yenilikçi, maliyet etkin ve uygulanabilir çözümler sunarken, döngüsel
ekonomiye geçişi destekleyecek karar destek sistemleri
ve çözümler üretiliyor.

Risk Mühendisliği Grubu, kimya ve enerji endüstrisinin
farklı alanlarında faaliyet gösteren kuruluşların tasarım,
inşa veya operasyona geçiş aşamaları için risk analiz çalışmaları yapmaktadır.

Genel Müdür Emre Yöntem, 20 yıllık tecrübeyle, sanayi tesisleri, sanayi bölgeleri, binalar ve kentlerde, enerji
ve kaynak verimliliği adına tasarım ve sürdürülebilirlik
mühendisliği hizmetleri vermeye devam ettiklerini söyledi. Uluslararası ortaklı Ar-Ge projelerinde kilit uzman
referanslarıyla aktif olarak katılım gösterdiklerinin altını çizen Yöntem, 2015 yılında Hacettepe Teknokent
bünyesinde ‘En Fazla AB Projesi Alan Firma’ seçildik-

Emre Yöntem çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “EPESUS Platformu, sanayi tesisleri, endüstriyel ağlar, binalar ve şehir katmanlarında çevre ve enerji performansının değerlendirilmesi ve takip edilmesi amacıyla çeşitli
FP7 ve HORIZON2020 projelerinde kullanılmaktadır.

Türkiye için bir ilk olan ERABİS yazılımıyla endüstriyel risk analizi çalışmalarında gerekli hesaplama, kaza
senaryoları sonuç modelleme ve raporlama işlemlerini
yapmaya destek veren bir bilgi sistemi geliştirilmesi hedeﬁne ulaşılmıştır.
Mimarlık Grubu tarafından projelendirilen Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Binası,
Türkiye’nin ilk yeşil kamu binasıdır.”
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Bingöl ÖZ

www.elismuhendislik.com.tr

Genel Müdür

Eliş Mühendislik çimentodaki
tecrübesini enerjiye taşıdı

E

liş Mühendislik, çimento sektöründe tecrübesini enerjiye aktaran bir inovasyon ﬁrması. Firma,
yenilikçi ve üretici çalışma anlayışını küresel sorumluluk bilinci ile birleştirerek, yenilenebilir enerjide
çok önemli bir kaynak olan rüzgarın yaygın ve ekonomik
kullanımına yönelik projeler üretiyor. Çimento ve mineral madencilikte de projeleri bulunan Eliş Mühendislik’in
güneş için de özgün çalışmaları bulunuyor.
Genel Müdür Bingöl Öz, çevresel sürdürülebilirliğin en
önemli hedeﬁnin yenilenebilir enerjiyi geniş kullanımlı,
rekabetçi ve ekonomik hale getirmek olduğunu belirtti.
Ülkemizin rüzgar enerjisi bakımından hatırı sayılır potansiyele sahip ve küresel yatırım olanaklarının geniş olduğunu belirten Öz, “Rüzgar enerjisinden yerli ekipman
kullanılarak yararlanılması ulusal ekonomiye katkı sağladığı gibi bu alanda ekipman üreticisi yada enerji üreticisi
olmayı arzu eden girişimciler için değişik kamu teşvikleri
söz konusudur.” dedi.

Enerji üreticisi olmak isteyen girişimcilere bilgi desteği
sağladıklarını, anahtar teslimi tesis kurulumunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Bingöl Öz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ürünlerden kafes rotorlu türbinin, ilave yatırım
gerektirmeden mevcut sanayi altyapısı ile üretilebildiğini
anlattı. Tasarımın özelliği gereği türbinler pervane kanat
bağımlılığından kurtulmaktadır. Verimi konvansiyonel
türbinlere göre daha yüksek olan bu ürün mevcut rüzgar
tarlalarındaki türbinlerin aralarına konabildiği gibi, yeni
alanlara, en önemlisi konvansiyonel rüzgar türbinlerinin
kurulmasının mümkün olmadığı engebeli arazi ve yamaçlara kurulabilir. Ev tipinden endüstriyele dek her boyutta
üretilebilir.
Bu özellikler Kafes Rotorlu Türbini oldukça rekabetçi bir
hale getirmektedir. Diğer ürün olan kanat yapı ile de rüzgar, doğal olarak hızlandırılmakta ve daha önceleri cazip
görünmeyen bölgeler rüzgar enerjisi kullanımı açısından
verimi hale gelmektedir.”

Halit EROL

www.erl.com.tr

Genel Müdür

ERL Solar sektörde iddialı

E

RL Solar Montaj Sistemleri, güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren dinamik, etkin ve hedef
odaklı anahtar teslimi solar montaj sistemleri üreticisi ve uygulayıcısı.

ticesinde projelendirme, tedarik, uygulama/entegrasyon
çalışmalarını 130 MW’ı aşkın deneyimiyle birlikte müşterilerimizin istediği kalite ve standartlarda gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yenilikçi ﬁkirler ve enerjik çözümlerin ERL’nin temel
yaklaşımını oluşturduğunu vurgulayan Genel Müdür Halit Erol, “ERL, solar montaj sistemleri konusunda tüm
süreçlerde müşterilerimize kalite, hız ve yüksek verimlilik sunmaya odaklı çalışma felsefesini benimsemektedir.
Yenilikçi ﬁkirlerimizde sınır yoktur. ERL Solar Montaj
Sistemleri, güneş enerjisi sektörü için mühendislik temeline dayalı en uygun çözümü sunacaktır. Bunu sağlayabilmek için alanında etkin uzman çalışanlarımız, en optimum çözümü yüksek kalite bilinciyle sunmaya hazırdır.”
dedi.

Müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik minimum maliyetle
maksimum enerji verimliliği sağlayacak, sürdürülebilir
solar enerji faaliyetlerinde bulunma misyonuyla hareket
ettiklerini açıklayan Erol, sürekli gelişen yenilenebilir
solar enerji piyasasının, kalite ve güven esaslı saygın bir
paydası olmak istediklerine işaret etti.

Solar montaj sistem gereksinimleri için, danışmanlık,
mühendislik, üretim, uygulama, entegrasyon, servis, bakım gibi ihtiyaçlarına en uygun çözümler sunduklarını
kaydeden Erol, “Saha keşﬁ, analizler ve bu analizler ne-

Halit Erol, güneş haricinde çevre dostu ve sınırsız kaynağa sahip olan başka herhangi bir enerji kaynağı olmadığını anımsattı. Erol, direkt olarak güneş ışığını elektrik akımına çevirme tekniği olan fotovoltaik sistemlerin optimal
planlanmış ve geliştirilmişse, bir kere kurulup yıllar yılı
ekonomik, karlı ve bakım masrafsız işletilmeleri mümkün olduğunu sözlerine ekledi.
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Tunç KORUN

www.formgroup.com

Form Şirketler Grubu
Yürütme Kurulu Başkanı

Form Şirketler Grubu
yarım asrı enerjiyle taçlandırdı
RF klimaları, merkezi iklimlendirme ve yenilenebilir enerji sektöründe yarım asrı aşkın süredir
faaliyet gösteren Form Şirketler Grubu; Form Endüstri Ürünleri, Form VRF Sistemleri ve Form Endüstri
Tesisleri Sanayi olmak üzere üç başlıkta hizmet veriyor.

V

yerli üretim gün ışığı ile aydınlatma sistemi olan doğa
dostu SUNVIA’yı geliştirerek patent aldı. Firmanın duman tahliye kapakları da Türkiye’deki ilk yerli CE Sertiﬁkalı duman tahliye kapağı olma özelliği taşıyor.

Yerli imalat günışığı aydınlatma ürünleri, doğal havalandırma ve duman tahliye üniteleri ve evaporatif soğutucular imal eden Form Şirketler Grubu, Türkiye'de ilk ve tek

Firma, tavukçuluk ve seracılık konusunda havalandırma
ürünleri, kimyasal nem alma cihazları, kojenerasyon tesisleri ön soğutucuları ve veri merkezi evaporatif soğutma sistemlerinde satış faaliyetleri de gerçekleştiriyor.

Türkiye’de sektörde en uzun süredir faaliyet gösteren
ikinci ﬁrma olduklarını belirten Form Şirketler Grubu
Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun, “Klima alanında
proje, mümessillik ve imalat faaliyetleri ile çalışmalarına başlayan Form, bugün iklimlendirme ve yenilenebilir
enerji alanında yaşam ve imalat kalitesini artıracak cihazların üretimi ve ithalatı ile bakım faaliyetlerini de sürdürüyor.” dedi.
Sektörde, enerji verimliliğini ve çevre sağlığını gözeten
yüksek verimli ürünlerle yeşil bina oluşumunu destekleyen çözümler de sunduklarını dile getiren Tunç Korun,
Avrupa’nın en büyük yer altı suyu kaynaklı ısı pompası
uygulamasını ve yine Avrupa’nın beşinci büyük toprak
kaynaklı ısı pompası uygulaması gibi çok önemli projelere imza attıklarını anlattı.
Tunç Korun, “Sürekli gelişerek ve yenilikler yaparak
yarım asrı dolduran köklü ve güçlü bir ﬁrma olarak, verimlilik konusunu çok önemsiyoruz. Yalnızca yaptığımız
işin getirdiği sonuçlarla değil, sosyal hayatta da atılan her
adımda verimliliği hedeﬂeyip, buna katkıda bulunmak
için çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

www.geneticjen.com.tr

Yasin ERTÜRK
Genel Müdür

Genetic Jeneratör
dünya standartlarında
test laboratuvarı kurdu

1

7 yıllık tecrübesini OSTİM’de kurduğu fabrikayla
imalat sektörüne aktaran Genetic Jeneratör, ülkemize katma değer ve istihdam yaratan marka bir
şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Firma, 10 KVA-2250 KVA dizel jeneratör setleri imal
edebilecek kapasitesiyle inşaat, petrol, gıda, sağlık, eğlence, telekom ile birçok sanayi sektörü, kamu kurum
ve kuruluşlarının kesintisiz enerji ihtiyacını karşılayacak teknik donanımı ve ekibiyle 7/24 hizmet veriyor.
Son kullanıcıya sorunsuz, güvenli ve konforlu bir kullanım sunmak için kalite parametrelerinin önemine işaret
eden Genel Müdür Yasin Ertürk, bu amaçla bünyemizde dünya standartlarında test laboratuvarı kurduk.
Jeneratör gruplarını burada kalite kontrolden geçiriyoruz. Tüm süreçlerimizde kurumsal çalışma anlayışını
benimsiyoruz. Markamız bu amaçla sektörde TSE ve
CE standartlarında ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007 sertiﬁkalarıyla belgelenmiş, ISO
standartlarında çalışmalarına yön vererek, birçok yurt
içi ve dışı projeyi gerçekleştirmiştir. Sürdürülebilir ve
karlı büyüme, başarımızın temel motivasyonu ve göstergesidir. Yenilikçi yaklaşımımızla etkin sonuçlar elde
ederiz.” dedi.
Mühendislik oﬁsi ile de jeneratör setlerinin yanı sıra
senkron sistemler, römorklu, özel konteynırlı gruplar
için proje odaklı çözüm sunduklarını ifade eden Ertürk,
şunları söyledi: “Değişen müşteri ve piyasa ihtiyaçlarına odaklanarak tüketicilere uygun ﬁyatlarla kolayca
ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunar, sınıfının en iyisi hizmetini sağlayıp müşterilerimizle güçlü
ortaklıklar kuruyoruz. Tüketicilerimizi, müşterilerimizi
ve çalışanlarımızı her zaman memnun etmeyi ve onların
yüzünü güldürmeyi hedeﬂiyoruz. Sektörde her geçen
gün pazar payını genişletmek için çalışmalarımıza hız
kesmeden devam edeceğiz.”
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Ersin KÜÇÜKPARMAK
Genel Müdür

GES Elektrik
ülke ağını genişletiyor

G

ES Genel Elektrik Sistemleri Yapım ve Mühendislik A.Ş., 1985 yılında yüksek gerilim trafo merkezlerinin anahtar teslim taahhüt işlerini yürütmek
ve alçak gerilim pano imalatı yapmak üzere kuruldu.
Kuruluşundan itibaren her geçen gün deneyimli kadrosunu ve iş kapasitesini genişleten ﬁrma, trafo merkezlerinin
yanı sıra hidroelektrik santralleri, rüzgar enerji santralleri,
kombine çevrim santralleri, termik santraller ile endüstri
tesislerinin anahtar teslim mühendislik, malzeme temini
ve yapım işlerini yürütüyor.
2000 yılında, GES Genel Endüstriyel Sistemler İmalat
İnşaat ve Montaj A.Ş.’yi faaliyete geçiren ﬁrma, 2009 yılından itibaren pano imalatını GEM Genel Elektrik Montaj ve İmalat Sanayi Ticaret A.Ş. adı altında sürdürmeye
başladı. Yoğun olarak yurtdışına imalat yapan ﬁrma birçok Avrupa ülkesi de dahil 25’den fazla ülkeye ihracat
yapıyor. Gürcistan'daki projelerin yapım işlerini yürütmek için ise 2012 yılında GES Georgia Ltd. Şti. devreye
alındı.

Genel Müdür Ersin Küçükparmak, “Firmamızın, kuruluşundan bu yana ana hedeﬁ faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak, uluslararası
düzeyde saygın bir yer edinmektir. Bu hedef doğrultusunda şu ana kadar faaliyet gösterdiğimiz alanlarda sektör lideri uluslararası ﬁrmalarla birçok sağlam iş ortaklıkları
yapılmış, yurt içinde ve yurt dışında birlikte başarılı projeler tamamlanmıştır.” dedi.
Bünyelerinde yer alan ﬁrmaların özellikle yüksek gerilim
dağıtım ve yenilenebilir enerji alanında Türkiye'de birçok
önemli projeye değer kattığını kaydeden Küçükparmak,
şöyle konuştu: “Türkiye'de hidroelektrik enerji santrallerinin toplam kurulu gücünün yüzde 18'ine, yenilenebilir
enerji santrallerinin toplam kurulu gücünün yüzde 15'ine
katkımız bulunmaktadır. Üstlenilen tüm bu projelerde
uluslararası standartlarda taahhüt hizmeti sunarken, sahip
olduğumuz ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgeleri doğrultusunda, kalitenin yanı sıra çevre ve insan
sağlığına karşı duyarlı politikaya büyük önem verilmiştir.”

Yavuz TOPÇU

www.hidronerji.com.tr

Genel Müdür

Hidronenerji
Ar-Ge’yle güçlendi

1

992’den itibaren yenilenebilir enerji sistemleri, talaşlı imalat, tasarım, yazılım ve otomasyon alanlarında faaliyet gösteren teknoloji ve Ar-Ge şirketi
Hidronerji Hidrojen ve Enerji Sistemleri Ltd. Şti.; enerji
ihtiyacına uygun yenilikçi ve temiz enerji üretimine yönelik çözümler üretiyor ve ürün geliştiriyor.

Uzman kadroyla yapılan Ar-Ge faaliyetleriyle, ikinci ﬁrmalara projelendirme ve kurulum hizmetleri sağladıklarını anlatan Topçu, TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Leonardo Da Vinci projelerini başarıyla
tamamladıklarını, KOSGEB destekli projeye de devam
ettikleri bilgisini verdi.

Güneş enerjisi ve enerjinin depolanabilmesinde tek çözüm olan hidrojen enerjisi ve üretimi konularında Ar-Ge
çalışmalarına 2001 yılından bu yana devam ettiklerini
belirten Genel Müdür Yavuz Topçu, “Şirketimiz bu çalışmalarının neticesinde yüksek basınçlı laboratuvar ve
endüstriyel hidrojen gazı üretimi alanında ciddi mesafeler kat ederek değişik kapasitelerde ve özelliklerde hidrojen jeneratörleri üretmeyi başarmıştır. Türkiye’deki ilk
güneş enerjisi sitemini kurup, kesintisiz enerji ihtiyacını
karşılamak üzere pilot bir uygulamayı hayata geçirmiştir.
Bu uygulama ile güneş ve hidrojenden elektrik üreten bir
sistemin tüm otomasyonunu ve yazılımını gerçekleştirmiştir.” dedi.

ISO 9001-2008 standardının öngördüğü şartlara uygun
olarak Kalite Yönetim Sistemi kurduklarını, Ar-Ge laboratuvarının yeterliliğini TS EN IEC/17025 Laboratuvar
Yeterlilik belgesi ile tescillediklerini dile getiren Topçu
şunları anlattı: “TSE tarafından TS 12710: Takım tezgahları için standardına uygun hizmet veren yetkili servis,
TS 13381: Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak
elektrik enerjisi üreten sistemler için kurallar standardına
uygun hizmet veren yetkili servis, 281: Basınçlı kapların
dolumunu yapan işyerleri ve 292 Elektrolizörlere hizmet
yeri yeterlilik belgesi verilmesine esas kritere uygun hizmet veren işyeri hizmet yeterlilik belgesine sahibiz.”
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Demet MUMCU

www.kaleliler.com.tr

Pazarlama ve Dış Ticaret Müdürü

Kaleliler bağlantı elemanlarıyla
RES’lere tedarik sağlıyor

1

995 yılında kurulan Kaleliler, bağlantı elemanları,
saplama ve ankraj cıvataları ve yüksek dayanımlı çelik cıvata ve somun üretimi ile Türkiye’nin en
önemli projelerine imza atıyor.
Aylık yaklaşık 500 tonluk üretime ulaştıklarını söyleyen
Pazarlama ve Dış Ticaret Müdürü Demet Mumcu, hizmet verdikleri sektörler arasında petrokimya ve enerji tesislerinin büyük önem taşıdığına işaret etti. Mumcu, birçok RES tesisinde tedarikçi olarak yer aldıklarını aktardı.
Rüzgar ve güneş enerji santralleri ekipmanları üretimi konusunda Yerli Üretim Durum Belgesi sahibi olduklarını
açıklayan Mumcu, sektördeki tüm gelişmeleri yakından
takip ettiklerini ifade etti.
Yüksek dayanımlı çelik cıvatalama takımları konusunda
(EN 14399 ve EN 15048) CE belgesine ve TSE ürün belgelerine de sahip olduklarını kaydeden Mumcu, “Geniş
bir ürün yelpazesine ve tatmin edici bir stoğa sahip olan
ﬁrmamız, hızlı ve kaliteli çözümleriyle hemen her türlü
bağlantı elemanı ihtiyacına yanıt verebilecek kapasitede-

dir.
Üretim ve kalite kontrol işlemleri makine mühendislerinden oluşan bir ekip tarafından yönetilmektedir. Tüm
kalite kontrol işlemleri kendi bünyemizdeki kalite kontrol laboratuvarında yapılmakta ve teslimatlarla birlikte
EN 10204 Standardı’na uygun olarak 3.1 B sertiﬁkaları
da temin edilmektedir.” dedi.
Büyük oranda tamamladıkları fabrika yatırımının verim
ve kapasite artışı olarak dönmesini beklediklerinin altını
çizen Mumcu, sözlerini, “Yakın dönemdeki hedeﬂerimiz;
kurumsal yapımızı daha da güçlendirmek, yeni makine
ekipman yatırımları ile üretim kapasitesini artırmak, daha
fazla tanıtım faaliyetleri yapmak ve marka bilinirliğini
artırmak.
Orta ve uzun vadede ise, ulusal pazardaki payımızı en az
yüzde 25 yapmak, Avrupa’nın yanı sıra Amerika, Orta
Doğu ve Afrika ülkelerine de ihracat yapmak.” diyerek
tamamladı.

Hüseyin GÜNEŞ

www.konelsis.com.tr

Yönetim Kurulu Başkanı

Konelsis’ten yerli üretim
mühendislik hizmetleri
lkemizdeki başarılı girişimcilik örneklerinden
biri olarak markalaşan Konelsis, 15 yıldır anahtar teslimi elektrik ve otomasyon çözümleri sunuyor. Firma, güçlü kadrosuyla enerji, su, maden, proses sektörlerinde; elektrik, otomasyon, proje, imalat ve
montaj alanlarında anahtar teslimi çalışmalar yapıyor.

Ü

Yaptığı tüm işlerde kendi çözümleriyle yerli üretim mühendislik hizmeti sunan Konelsis’in Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Güneş, elektrik-otomasyon sektöründe güven ve kalite veren bir marka olmayı inanarak ve
çok çalışarak başardıklarını kaydetti.
Dürüst, çalışkan, kaliteden ödün vermeyen ve sonuç
odaklı çalışma prensibine sahip olduklarını ifade eden
Güneş, “Firmamız, kuruluşundan bu yana ülkemizin
dört bir yanında birçok projeyi hayata geçirmiştir. Tamamlamış olduğumuz projeler çalışma ufkumuzu her
zaman ileriye taşımıştır. Yurt içi ve yurt dışındaki projelerini hız kesmeden devam ettirmektedir. Her başarının
bir hikayesi vardır. Bizim hikayemizin ana karakterleri
ise; kalite, güven ve daha çok çalışmaktır.” dedi.

Enerji üretim santralleri ve tüketim tesislerindeki faaliyetlerinin artarak devam ettiğine işaret eden Hüseyin
Güneş şöyle devam etti: “Firmamız yenilenebilir enerji
tesislerinde; HES, GES, RES, JES, BES ve TES sistemlerinde ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmaya
yönelik çalışmalarını ilkeli bir şekilde devam ettirmektedir. Üreten bir Türkiye için proses ve yenilenebilir
enerji projelerinde elektrik-otomasyon komple anahtar
teslim çözümlerimizi kaliteden ödün vermeden devam
ettirmekteyiz.
Başarılarımız da girişim ruhumuz, en yeni teknoloji
sistemlerimiz, kalite, uzman yönetim kadromuz, tecrübeli çalışanlarımız ve müşteri memnuniyetine vermiş
olduğumuz önem, hizmet anlayışımızı sektörde bilgi ve
deneyimle birleştirerek şirketimizin amaç ve kurumsal
kimliğini en güzel şekilde yansıtmaktadır. Yurt içindeki
başarımızı artık uluslararası platformlarda da sürdürüyoruz ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”
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Güren GÜRSEL

www.makelsanelektrik.com

Yönetici Ortak

Makelsan nükleer santrale
hazırlanıyor
akelsan Elektrik-Enerji Ltd. Şti.; hidroelektrik
santral, termik santral, rüzgar santralleri, güneş
santralleri, biyokütle ve biyogaz tesisleri ile ilgili her türlü elektro-mekanik sistemlerin montajları, bakımları, onarımları, tamirleri, danışmanlık hizmetleri ve
uygun imalatların yaptırılması konusunda danışmanlık
hizmetleri gerçekleştiriyor.

M

Yükselen iş ve karlılık graﬁği ile sektörde başarılı işlere imza atmaya devam ettiklerini anlatan Yönetici Ortak
Güren Gürsel, halihazırda enerji sektöründe danışmanlık, enerji tesisi devreye alma işleri, elektrik ve mekanik
montaj işleri, pano imalatı, otomasyon, yazılım işlerinin
devam ettiği bilgisini verdi. İlerleyen yıllarda termik
santrallere yoğunlaşacaklarını aktaran Gürsel, ülkemizde
yapılması planlanan nükleer santrallerin yerli üretim ve
montaj kısmında bulunma konusunda çalıştıklarını kaydetti.
Gürsel, “Makelsan Elektrik-Enerji olarak, yılların verdiği
tecrübeyle ve uzman kadromuzla; güzel bir gelecek için, en

iyi bildiğimiz işi yapıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Referanslarının arasında bulunan Tepekışla HES Projesi
ile sektördeki isimlerini tescillediklerini belirten Güren
Gürsel, “Dünyada kendi dalında en büyük ve prototip
sonrası ilk kez mühendisliği yapılan bir projeyi tamamlamanın gururunu yaşamaktadır. Bir ünite 34 MW güç üretebilen yatay SAM tipi Kaplan türbin-jeneratörün baştan
sona tüm montajında bilﬁil bulunmuş ve Alstom-GE ile
koordine olarak projeyi yoğun bir çalışma ile tamamlamıştır. Toplamda 2 adet 34 MW ve 1 adet 4 MW yatay
francis türbin-jeneratörün montajını da tamamlanmış ve
tüm system yaklaşık 1.5 sene önce devreye alınmış ve sorunsuz çalışmaktadır. Büyük tip üniteler olduğu için rotor
ve stator montaji da bilﬁil bünyemiz dahilindeki personelle yapılarak özellikle generatör konusundaki bilgi birikimini kanıtlamıştır. Tüm montajlar Tüv-Süd sertiﬁkasyonları ve SQ-Mart sertiﬁkasyonları ile Avrupa kalitesinde
yapılmıştır ve Kaynak Kitapları ve diğer dökümantasyonlar sorunsuz bir şekilde kabul edilmiştir.” dedi.

Aydın CÖMERT

www.oscar.biz.tr

Yönetim Kurulu Başkanı

OSCAR, makinedeki başarısını
biyokütleyle sürdürüyor

O

scar, mühendislik ﬁrması olarak 1974’de kuruldu. 10 yıl süreyle birçok projede yer alan ﬁrma,
1984 yılında haﬁf inşaat makineleri ile sektöre
girdi. 1987’de imalata, 1991’de de ihracata başladı. İnşaat sektöründe; taahhüt, yedek parça işlerinin yanı sıra
Türkiye’de yapılmayan makineleri, bulunamayan parçaları imal etti.
5 farklı ana kategoride de 120’den fazla ürün ile dünyada da en geniş ürün yelpazesine sahip ﬁrmalardan biri
olduklarını dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Aydın
Cömert, Oscar Biokütle ve Tarım Makineleri, Oscar Isınma Çözümleri, Oscar Elektrikli Araçlar, Oscar Electric
Vehicles, Elektrikli Araçlar, Oscar Beton Parlatma Makineleri başlıklarında da üretim yaptıklarını söyledi.
Yenilenebilir enerji alanında biyokütle ve enerji ormanları üzerine çalışmaları olan Oscar, bu alandaki ürünleriyle
de dikkat çekiyor. Aydın Cömert, dünya genelinde karbon salınımını azaltmak için rüzgar, güneş, hidrolik, jeotermal ve dalga enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarına
yönelim olduğunu anımsattı.

Odunsu biyokütlelerin, gelişmiş ülkeler tarafından artan miktarlarda kullanıldığını ancak ülkemizde çok da
farkında olunmadığını savunan Cömert, ﬁrma olarak bu
amaçla Enerji Ormanı uygulaması yaptıklarını ve başarılı sonuçları aldıklarını anlattı. Bir dekarda 5.670 kg
yaş, 4.360 kg kuru odun hasat ederek ‘Enerji Ormanı’
yapılabilirliğinin görüldüğünü kaydeden Aydın Cömert,
odunsu biyokütlelerin çevre dostu olduğunu ve karbon
dönüşümünü tamamladığını vurguladı.
Deneyimli sanayici, ayrıca şu hususlara dikkat çekti:
“Enerji ormanları tesisi işi tamamen ulusal kaynaklara dayanan, yabancı hiçbir bilgi, teknoloji, know-how,
teçhizat, yer, sermaye gerektirmeyen, tamamında yerel
imkanlarla yapılabilecek en önemli projelerden biridir.
Vakit kaybetmeden uygulanabilir özelliğe sahiptir. Doğada ihtiyacımız olan her şey vardır. Yeter ki kullanmasını bilelim, isteyelim. Ormanlarımız her yıl bizlere yüzde
5 oranında biyokütle atıkla büyük bir imkan da sunmaktadır.”
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Yılmaz SAFEL

www.senkrongrup.com.tr

Genel Müdür

Senkron atık enerjisini
ekonomiye kazandırıyor
iyogaz santrallerinin kurulum ve işletimini gerçekleştiren Senkron Grup Elektrik Üretim A.Ş. 2011
yılında kuruldu. Firma, kuruluşundan bir yıl sonra
Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük iki çiftliğinden biri
olan Aydın İncirliova’da kurulu Efeler Çiftliği’yle, atıklarından elektrik üretmek üzere bir anlaşma imzaladı.

B

Çiftlikten çıkan günlük 250 ton gübreyi biyogazdan
elektriğe dönüştürerek çok etkili ve örnek bir çevre koruma projesini hayata geçirdiklerini belirten Genel Müdür
Yılmaz Safel, “Senkron, Efeler Biyogaz Santrali’ndeki
2,4 MW’lık kapasitesini gerekli izinleri alarak 2 katına
çıkardı.
4,8 MW kapasiteli biyogaz santralinde atık girdisi olarak;
büyükbaş ve tavuk gübresi kullanılıyor. Kapasite artışıyla birlikte santralde bitkisel atıklarında değerlendirilmesi
planlanıyor.” dedi.
Santral son bir yılda yaklaşık 18.000.000 kW elektrik üreterek 10.000 haneli bir ilçenin elektrik ihtiyacını
karşıladı. 7/24 kesintisiz çalışan tesiste, elektrik üreten

www.santes.com.tr

jeneratörlerin 450 derece egzoz ısısını, 90 derece motor
soğutma suyunu ve 60 derece yağ soğutma suyunu değerlendiren bir kojenerasyon santrali bulunuyor.
Söz konusu ısı kaynaklarının bir kısmı kış aylarında biyoreaktörlerin ısıtılmasında kullanılıyor. Kalan kısmının
da serada değerlendirilmesi planlanıyor. Santrale giren
atığın yüzde 95’i biyogaza dönüştürülürken kalan yüzde
5’i de değerli organik gübre halinde ticarileştirilerek piyasaya arz ediliyor.
Biyogazın, rüzgar ve güneşle karşılaştırıldığında 6 kat
daha verimli çalıştığını söyleyen Safel, “Diğer yandan
biyogaz santralleri, her gün doğaya salınan gübrelerin
çevreye verdiği zararın ortadan kaldırılmasında önemli
bir araç.
Biyogaz santralleri, mükemmel bir ekosistem oluşturarak
atıkları temiz ve yeşil enerjiye dönüştürürken, sürdürülebilir bir kalkınma modeline katkı sunuyor.” açıklamasın-

da bulundu.

Erkan ŞANAL
Genel Müdür

Şantes ürünlerinin
yüzde 90’ını ihraç ediyor

1

990 yılında kurulan Şantes, atık imha sistemleri,
baca gazı arıtma sistemlerinin tasarımı ve üretimi konusunda uzmanlaştı. Firma bugüne kadar
Peru’dan Afganistan’a, Suudi Arabistan’dan Maldiv
Adalarına, dünyanın birçok ülkesinde müşteri talepleri doğrultusunda farklı standartlara göre üretilen sistemler kurdu.
Yenilikçi yapısı ve Ar-Ge’ye verdikleri önemle özgün
ürünleri ile rakiplerinin önünde yer aldıklarını anlatan
Genel Müdür Erkan Şanal, “Alanında Türkiye’nin tek
ﬁrması olan Şantes, dünyada da sektöre öncülük eden
lider bir kuruluştur. Şantes’in çalıştığı ﬁrmalar arasında dünyanın sayılı kuruluşları bulunmaktadır.” dedi.
Şantes Incinerator sistemlerinin en yüksek kalite seviyesinde üretilmesine büyük önem verdiğini kaydeden Şanal, kalitelerini Bureau Veritas onaylı ISO
9001:2008 ve TUV onaylı CE sertiﬁkalarıyla belgelendirdiklerini aktardı.

Erkan Şanal şöyle devam etti: “Şantes Atık İmha (Incineration) Sistemleri yanma değerlerine sahip organik ve inorganik atıkların bertarafı için EU 2000/76/
EC, ABPR, EPA, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ve diğer ülke yönetmeliklerinde belirtilen emisyon
standartlarına uygun bir şekilde tasarlanmaktadır.
Firmamız, tehlikeli, tıbbi, hayvansal, evsel atıklar ile
arıtma ve petrol çamurlarının imhasına yönelik yakma
sistemleri ile Retox (rejeneratif termal oksitleme sistemi), yıkama kolonları, torba ﬁltre, siklon gibi baca
gazı arıtma sistemleri üretmektedir. Bunun yanı sıra
özellikle havalimanları için atık ayrıştırma tesisleri
kurmaktadır.”
Şanal, ürünlerinin kullanım alanlarını şöyle sıraladı:
Belediye çöpleri, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, hayvan
ve kesimhane atıkları, askeri mühimmat, kimyasal
atıklar, endüstriyel atıklar, arıtma çamurları, petrol
sondaj atıkları
Başarı graﬁği her geçen gün yükselen, ürünlerinin

yüzde 90’ını ihraç eden ﬁrmanın başarı hanesine 2012,
2013 ve 2014’te Yılın Başarılı İhracatçısı Ödüllleri
peşpeşe yazıldı.
Firma bunların yanında; ürünlerin emsalsizliği, mühendislik hizmetlerinin kalitesi, sunulan hizmetlerin
güvenirliliği, yürütülen Ar-Ge çalışmaları, ihracat
yüzdesi ve hacmi özellikleriyle KOBİ ve Girişimcilik
Ödülleri kapsamında Halkbank KOBİ Özel Ödülü’nün
de sahibi oldu.

Enerji 2016 Özel Sayı

37

Yusuf TAŞÇI

www.tascimakina.com

Yönetim Kurulu Başkanı

Taşçı Makina tamamı yerli
hidrolik türbin üretti

1

993 yılında kurulan Taşçı Makina 10 bin m2 kapalı alanda, sektöre başarıyla üretim yapıyor. Firma,
hızla gelişen teknolojinin öncülüğünü yaparak geliştirdiği ürünler ve sunduğu çözümler sayesinde elde ettiği
altyapı, bilgi birikimi, deneyim, ürün kalitesi ve uzman
kadrosuyla Türk sanayisine önemli katkılar sağlıyor.
Firma, son yıllarda gerçekleştirdiği başarılı projeler ışığında hidroelektrik enerji santralleri daimi teçhizatları ve
mekanik imalat sektörlerinde, mühendislik, imalat, montaj, teknik servis hizmetleri veriyor.

santrallerinde elektrik üretilmesini sağlayan türbinlerin
tasarımı ve imalatı konusunda çalışmalarına başlamış ve
kısa zamanda başarılı sonuçlar almıştır. TÜBİTAK destekli olarak gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge projesinde ODTÜ
Makine Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden ve
ODTÜ Teknokent ﬁrmalarından danışmanlık ve destek
alınmıştır. TÜBİTAK projesi kapsamında tasarımı ve
imalatı yüzde 100 yerli ve ﬁrmamıza ait olan Francis tipi
hidrolik türbin üretilmiş ve İTÜ’de yapılan performans
testlerini başarıyla geçmiştir.

Sektördeki saygınlıklarının devam etmesi için müşteri
odaklı düşünmeyi ilke edindiklerini belirten Yönetim
Kurulu Başkanı Yusuf Taşçı, sundukları ürün ve hizmetlerin en üst kalitede olmasını hedeﬂeyen bir politika benimsediklerini ifade etti.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi-ISO18001
OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,
ISO14001-2004 Çevre Yönetim Sistemi ve DIN ISO
3834-2 Kaynak Yeterlilik gerekliliklerini karşılayarak
sektördeki kalitesini bir kez daha tescillemiştir.

Yaptıkları projelerden bahseden Taşçı, şunları aktardı:
“Şirketimiz tünel içi 8 metre çapında boruların nakil ve
yerleştirme işlerini yapan taşıma platformu geliştirmiştir. Ar-Ge çalışmaları kapsamında hidroelektrik enerji

Ø7500 çapında iş parçası çevirebilen CNC DİK TORNA
Dik torna, Ø8000 çapında cebri boru montaj makinası, ve
TÜBİTAK Ar-Ge projesi kapsamında 150 kw ve 1,8 mw
türbin imalatı önemli farklılıklarımızdandır.”

İbrahim YEŞİLDAL

www.teknam.com.tr

Genel Müdür

Teknam, ölçüm sistemlerinde
teknoloji geliştiriyor

T

eknam, 2011 yılında TÜBİTAK TEYDEB 1507
desteği ile başladığı; Türkiye’nin ilk yerli rüzgar
hız ölçer (anemometre), rüzgar yön ölçer (windvane), sıcaklık, nem ve basınç sensörleri, veri kayıt sistemi (data logger) için Ar-Ge çalışmalarını 2012 yılında
proje başarıyla tamamladı.
TEYDEB desteği haricinde radyasyon kalkanı, aviasyon
lambası, rüzgar uyarı sistemi de geliştiren ﬁrma, proje
bitimi sonrasında ürünlerin optimizasyon ve geliştirme
faaliyetleri devam etti.
Sektöre ilişkin görüşlerini paylaşan Genel Müdür İbrahim Yeşildal, global meteorolojik ölçüm teknoloji sistemleri pazarının 500 milyon dolar olduğunu belirtti. Yeşildal, pazar büyüklüğünün 2030 yılında 1 milyar dolar
olarak tahmin edildiğini söyledi.
İbrahim Yeşildal, “Global pazarın yüzde 80 oranı ABD,
Alman, İngiliz ve İskandinav şirketlerine aittir. Teknoloji yoğun olması sebebiyle özellikle Hindistan, Çin ve
diğer Uzakdoğu Asya ülkelerinde üretim yok denecek
kadar azdır. Projemizin tamamlanmasıyla elde edilen bilgi birikimi ile 2014 yılında yeni bir proje ile TÜBİTAK

TEYDEB’e başvurduk ve onaylandı. Teknam, yeni projeyle, meteorolojik cihaz sensör gamını tamamlayarak,
dünyada bu zenginlikte ürün portföyüne sahip birkaç ﬁrmadan biri olacak. Projeyle rüzgar ölçümlerinin yanı sıra,
güneş, kar, yağmur gibi diğer meteorolojik parametreleri
ölçecek algılayıcı tasarımları ve prototipleri yapılarak bu
ürünlerin yerli olarak üretilmesi sağlanacak. İkinci grup
Ar-Ge çalışmalarının ardından Teknam meteorolojik
ürün portföyünün önemli kısmına sahip olacağından, hedeﬁ ihracattır.” değerlendirmesinde bulundu.
Yeni satış kanalları ve coğrafyalarının belirleneceğini
açıklayan Yeşildal, bu amaçla, gerekli uluslararası sertiﬁka ve standartları alacaklarını, 2020’ye 10 milyon dolar
ciro hedeﬁ koyduklarını ifade etti.
İbrahim Yeşildal teknik donanımlarıyla ilgili ise şunları
paylaştı: “Sensörlerin elektronik ekipmanlarının montajı
için elektronik komponent dizgi hattına ihtiyaç duyuluyor. Elektronik ekipmanların üretimi ve dizgisi şuan dışarıda yapılıyor. Rüzgar hız ve rüzgar yön sensörlerinin
alüminyum gövdelerinin uygun töleranslarda işlenmesi
için gerekli olan CNC torna tezgahı şirketimizde mevcuttur.”
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www.vionenerji.com

Genel Müdür

Vion Enerji güneş aydınlatmasını
LED’e dönüştürüyor
ion Enerji, alternatif enerji sistemlerini ve LED
teknolojilerini tüm dünya çapında araştırarak profesyonel bir ekiple hizmete sunuyor.

V

Sürekli değişen ve büyüyen dünyanın ve hızla ilerleyen
teknolojinin yakın takipçisi ve üretim sürecini bu dengeye
göre düzenleyen ﬁrma olduklarını belirten Genel Müdürü
Abdulkadir İlkbahar, güneş enerjili aydınlatma sistemleri
ve bu sistemlerin geliştirilmesi çalıştıklarını kaydetti.
Şirket olarak Ar-Ge’ye önem verdiklerini dile getiren
İlkbahar, “Ar-Ge ve üretimlerini bünyesinde gerçekleştirdiğinden dolayı değişen pazar koşullarına hızlı cevap
verebilmekteyiz. Güneş enerjisi ve güneş enerjili led
aydınlatma sektöründe en iyi olma, kaliteli hizmet ile
müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. İhtiyaçlara
cevap verme vizyonu ile hareket eden Vion Enerji, şirket
politikası olarak, yenilikçi, ürününün arkasında duran, zamanında ürün teslimi sağlayan ve müşteri memnuniyetini
ön planda tutan temel ilkelerini benimsemiştir.” dedi.
İlkbahar, ürünlere şu örnekleri verdi: Led armatür, sokak
armatürü, projektör, şarj regülatörü, wallwasher
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Ömer BULUT
Genel Müdür

Visco Elektrik yüksek tasarrufu
tasarımla geliştiriyor

G

üç elektroniği ve led'li aydınlatma sektörlerinde
faaliyet gösteren Visco Elektrik; 16 yıldır ürün
ve hizmet kalitesindeki çıtayı yükselterek kullanıcılarının çözüm ortağı olma misyonunu sürdürüyor.
Firma, data ve ﬁber kablolama çözümleri, kesintisiz
enerji çözümleri, led’li aydınlatma çözümleri, voltaj regülatörleri, dc güç kaynakları, veri merkezi çözümleri
alanlarında faaliyet yürütüyor.
Türkiye genelinde 30 bayiyle hem satış hem de satış
sonrası hizmetleri sunduklarını belirten Genel Müdür
Ömer Bulut, “Elektrik enerjisinin sürekliliği, gerek
üretim; gerek güvenlik, gerek askeriye, gerekse bilişim
sektörlerinde son derece önem arz ettiğinden, günümüz
teknolojisinde kesintisiz güç kaynaklarının zorunlu bir
ihtiyaç olduğu yadsınamaz bir gerçektir.” dedi.
Bu ihtiyaca yönelik olarak Ar-Ge çalışmalarıyla kullanıcılara daha verimli, daha etkin ürünlerle hitap etmeye gayret ettiklerini kaydeden Bulut, şöyle devam etti:
“Elektrik enerjisi konusunda hala tüketici konumda
bulunan Türkiye’nin en önemli sarﬁyat konusu olan

aydınlatma alanında ise hem iç hem dış mekan led’li
aydınlatma çözümlerimizle yüksek kalitede maksimum
tasarruf sağlamak için farklı tasarımlar geliştiriyoruz.
Yatırım planlarımızı sürdürülebilir büyüme ve teknoloji
odaklı yenilenebilir enerji üzerinde yoğunlaştırıyoruz.
Teknoloji hızının son derece yüksek olduğu 21. yüzyılda, otomasyon yatırımlarını bir adım ileriyi öngörerek
gerçekleştirmek; dolayısıyla ticari varlığımızı sağlamlaştırarak büyürken, kullanıcılara da teknoloji yoğun
doğa dostu ürünlerle hitap edebilmek için çaba sarf ediyoruz.”
Yerli üretici olarak hem iç pazar, hem de dış pazara en
iyi hizmeti sunmak adına, uluslararası dernek ve kuruluşlara üyelik, ISO sertiﬁkaları gibi birçok onaylı belge
ile de güvenilirliklerini tescillediklerini aktaran Ömer
Bulut, “Türkiye’nin ve dünyanın en gözde sanayi başkentlerinden OSTİM’de yer almanın sorumluluğu ve
desteği ile dünya markası olma yolundaki hedeﬂerimize
her geçen gün bir adım daha yaklaşıyor olmaktan gurur
duyduğumuzu belirtmek isteriz.” ifadelerini kullandı.
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