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lkelerin geliflebilmesi ve
kalk›nmas› için bilim ve
teknoloji politikalar› teme-
linde uygulayacaklar› ulu-

sal kalk›nma ve geliflme politikalar›
çok önemli bir yer tutar.

Bu politikalarla oluflturulacak ge-

liflme ve kalk›nma sürecinin olmazsa
olmaz en önemli unsuru ise enerji-
dir. Bu nedenle bilimsel ve teknolo-
jik geliflmelerin en yo¤un olarak izle-
nece¤i ve uygulanaca¤› alanlardan
birisi de enerji alan›d›r. Bu çal›flma-
lar üniversitelerimizde, kamu arafl-
t›rma ve gelifltirme merkezlerinde ve
özel sektörün araflt›rma gelifltirme
merkezlerinde yap›lmal›d›r. Ancak

bunun için kamuda yeni bir vizyona
ve deste¤e ihtiyaç bulunmaktad›r.

21.Yüzy›lda stratejik güç müca-
delesinin ticaret, yat›r›m ve teknolo-
jik yenilikler alan›na kayaca¤› da
dikkate al›nd›¤›nda bu çal›flmalar›n
önemi daha aç›k bir flekilde ortaya
ç›kmaktad›r. 

Dünya bu yüzy›l içinde petrole
dayal› enerji sisteminden giderek
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Enerji’de AR-GE
Seferberli¤i Gerekli !



uzaklafl›laca¤› ''günefl ve rüzgar'' gi-
bi yenilenebilir enerji kaynaklar›n-
dan çabuk ve ucuz enerji elde etme
olana¤›n›n artaca¤› öngörüleri de
yenilenebilir enerji alan›ndaki bu se-
ferberli¤i zorunlu k›lmaktad›r.

ÜÜllkkeemmiizziinn  AARR--GGEE  YYaapp››ss››
aa))  KKaammuuddaakkii  AARR--GGEE  KKuurruummllaarr››--

nnaa  YYeennii  VViizzyyoonn
Kamu AR-GE birimleri aras›nda,

TÜB‹TAK'a ba¤l› araflt›rma merkez
ve enstitüleri, Tar›m Bakanl›¤›’na
ba¤l› tar›msal araflt›rma birimleri,
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› ile
Devlet Su ‹flleri’ne ba¤l› araflt›rma
merkezleri, Refik Saydam H›fz›ss›h-
ha Merkezi Baflkanl›¤› ile MTA ve
TAEK’a ba¤l› Ankara ve Çekmece
Nükleer Araflt›rma Merkezleri bu-
lunmaktad›r.

Bu kurumlarda genellikle uygu-
lamal› araflt›rmalar yap›lmaktad›r.
Fiziki altyap› ve personel miktar›
olarak oldukça genifl olanaklara sa-
hip bulunun bu merkezlerden daha
verimli bir flekilde yararlanabilme-
nin yollar› araflt›r›lmal›d›r. Özetle
kamu’daki AR-GE kurumlar› yeni
bir vizyon ile yeniden yap›land›r›l-
mal›d›r.

bb))  TTuubbiittaakk  vvee  ÜÜnniivveerrssiitteelleerr
Bunlar›n d›fl›nda, önde gelen ka-

mu ve vak›f üniversiteleri ile bunla-
ra ba¤l› enstitülerde gittikçe artan
say› ve büyüklükte araflt›rma etkin-
likleri yürütülmektedir. Üniversite-
lerdeki bu araflt›rma potansiyeli,
Türkiye’nin AR-GE yeteneklerinin
büyük bölümünü oluflturmaktad›r.

TÜB‹TAK'a ba¤l› AR-GE birimle-
rinden, 1972 y›l›nda Gebze'de genifl
bir alan üzerinde kurulan Marmara
Araflt›rma Merkezi‘nde (MAM) yer
bilimleri, tekstil, biliflim teknolojileri,
uzay bilimleri ve teknolojileri, mal-
zeme ve kimya teknolojileri, g›da bi-
lim ve teknolojileri, çevre ve enerji
sistemlerini içeren çok genifl bir yel-
pazede daha çok temel AR-GE çal›fl-
malar› yap›lmaktad›r. TÜB‹TAK’›n
tüm birimlerinde yaklafl›k 1.000
araflt›rmac› çal›flmalar›n› sürdür-
mektedir.

EElleekkttrroommeekkaanniikk  SSaannaayyii
SSeekkttöörrüünnüünn  DDuurruummuu

DPT verilerinden al›nan bilgilere
göre elektromekanik sanayinde 650
civar›nda imalatç› oldu¤u, sektörde
40.000'den fazla kiflinin çal›flt›¤› an-
lafl›lmaktad›r. Elektromekanik sana-
yimizin % 80 oran›nda kamu alanla-
r›na ba¤l› kalmas›, kamunun talebin-
deki duraksama ve dalgalanmalar-
dan kolay etkilenmesine, üretim sü-
reklili¤inin sa¤lanmamas›na neden
olmaktad›r. Ancak enerji sektörün-
deki yeniden yap›lanma sürecinde
artan pazardan gerekli pay› alabil-
mesi için bu sektörün desteklenmesi
gereklidir. Sektöre verilecek destek-
ler elektromekanik sanayi tesisleri-
nin kapasite kullan›m sorununa bü-
yük ölçüde çözüm getirecektir.

Geçmifl y›llarda elektromekanik

sanayi iç pazar› hiçbir flekilde kapal›
piyasa olamam›fl, elektromekanik
sanayimiz, uzun y›llar uluslararas›
rekabete aç›k olarak faaliyet göster-
mifltir.  ‹thalat› vergiden muaf tutan
politikalar nedeniyle birço¤u yat›-
r›m mal› niteli¤inde olan elektrome-
kanik sanayi ürünleri ülkeye güm-
rüksüz girmifltir. Buna kamu kuru-
lufllar›n›n gümrüksüz imalat› da ek-
lendi¤inde, ulusal sanayi iç pazarda
büyük bir uluslararas› rekabetle kar-
fl›laflm›flt›r. Sektör, bu rekabet koflul-
lar›na ra¤men, bugünkü düzeyine
ulaflmay› baflarm›flt›r. Ancak bu dü-
zey artan iç pazar olanaklar› da de-
¤erlendirilerek artt›r›labilir. Günü-
müzde hidroelektrik enerji tesisleri-
nin türbin ve jeneratörünün d›fl›nda
elektrik sektörünün gereksinim duy-
du¤u malzeme ve teçhizat›n tamam›
yerli olarak imal edilmektedir. An-
cak bu yerli imalat kapasite aç›s›n-
dan artacak olan iç talebi karfl›laya-
bilmek üzere desteklenmelidir. Tür-
bin ve jeneratör üretimi için özel sek-
törün yeni yeni bafllayan çabalar›na
da destek verilmelidir.

SSeekkttöörrüünn  vvee  KKOOBB‹‹’’lleerriinn
‹‹nnoovvaassyyoonn  YYeetteenneekklleerrii
AArrtttt››rr››llmmaall››  !!
KOB‹’lerin inovasyon yetenekle-

rinin art›r›lmas› için özel bir prog-
ram uygulanmal›d›r. Bunun yafla-
nan mali krizden ç›k›lmas› ve daha
sonras› için önemli oldu¤u görülme-
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lidir. Çünkü Örne¤in Güney Kore
‘de 1990’lar›n sonunda yaflanan eko-
nomik krizde özel sektörün inovas-
yon faaliyetlerine h›zla ve artan mik-
tarlarda destek sa¤lanm›flt›r. Bu po-
litika ekonomik kriz sona erdi¤inde
Güney Koreli iflletmelerin rakipleri-
nin önünde yar›fla devam etmesi ola-
na¤›n› sa¤lam›flt›r. Finlandiya’da da
ayn› destek uygulanm›flt›r. Sanayi
ve KOB‹’ler baz›nda inovasyon, e¤i-
tim ve Ar-Ge’ye h›zla kaynak ay›ra-
rak uzun vadeli yap›sal dönüflümü
bafllatan ülkeler bir dönem sonra
dünyan›n en rekabetçi ülkeleri ol-
maktad›r. Ülkemizde de bu politika-
lara h›zla geçilmeli ve KOB‹’ler ba-
z›nda verilecek destekle inovatif gi-
riflimciler yaratarak ekonomimizin
sa¤lam ve sa¤l›kl› bir flekilde gelifl-
mesine olanak yarat›lmal›d›r.

SSeekkttöörr’’üünn  KKaappssaammll››  
DDeessttee¤¤ee  ‹‹hhttiiyyaacc››  VVaarr!!
Elektrik enerjisi sektörünün yat›-

r›m›n›n finansal boyutlar› oldukça
büyüktür. Geliflmekte olan ülkedeki
yat›r›mlar› genellikle yabanc› kredi-
lerle finanse edilmektedir. Kredinin
bir geliflmifl ülke taraf›ndan verilme-
si durumda özellikle teçhizat ihalele-
ri çeflitli flekillerde sadece kreditör
ülkenin imalatç›lar›na aç›k tutulabil-
mektedir. Bu gibi durumlarda da
anahtar teslimi ihalelerde, proje ve
inflaat firmalar›m›z kreditör ülkenin
firmalar› ile iflbirli¤ine gitmek zo-
runda kalmaktad›r.

Geçmiflte yaflanan bu deneyimler
günümüzde enerji sektörüne olan
uluslararas› sermaye ilgisi de dikka-
te al›narak de¤erlendirilmelidir.
H›zla geliflmesi beklenen pazarda
elektromekanik sanayi yat›r›mc›lar›-
n›n yat›r›mlar›n› planlayabilmeleri
için ilgili kamu kurumlar› ile gerekli
iflbirli¤i olanaklar› sa¤lanmal›d›r.
Bunun yan› s›ra bu dönem içinde
elektromekanik sanayinin bir teçhi-
zat ürün konusunda "Dünya Marka-
s› " yaratmas› için baflta AR-GE ala-
n›nda olmak üzere desteklenmesi ve
uygulanacak plan politika ve projek-
siyonlardan haberdar edilmesi ge-
rekmektedir.

UUlluussaall  SSaannaayyiimmiizz  vvee
YYeenniilleenneebbiilliirr  EEnneerrjjii  PPaazzaarr››    

Ulusal ve yenilenebilir enerji kay-
naklar›m›z›n gelifltirilebilmesi için
sadece enerji üretiminin artt›r›lmas›-
na yönelik olarak uygulanan politi-
kalar eksiktir. Bu potansiyelimizin
varl›¤›, stratejik ve ekonomik önemi
ve öncelikle gelifltirilmesi gerekti¤i
çok uzun dönemdir bilinmesine ra¤-
men bu alandaki ulusal sanayimizin
teflvik edilerek bu pazar için haz›r-
lanmam›flt›r. Bu konuda ileri görüfl-
lü bir Ar-Ge ve destek politikas›
oluflturulamam›flt›r. Bu durumda
yenilenebilir enerji santrallerinin
hidromekanik ve elektromekanik
sistemleri pazar›nda yat›r›mc›lar
yurtd›fl›ndaki üretime ba¤l› b›rak›l-
m›flt›r. Yaklafl›k bir y›l önce hidro-
elektrik ve di¤er yenilenebilir enerji-
de elektromekanik ekipman pazar›-
n›n 20 milyar dolar civar›nda oldu¤u
bir önceki Enerji Bakan› Hilmi Güler
taraf›ndan aç›klanm›flt›r.

Ülkemizde bir yandan yenilene-
bilir ve yerli kaynaklar›m›z aras›n-
daki hidroelektrik enerji potansiyeli-
mizin gelifltirilmesi için bir dizi tefl-
vikler uygulan›rken di¤er taraftan
özellikle elektromekanik alanda tür-
bin ve jeneratör üretimi montaj› ve
iflletimi aç›s›ndan teflvik ve haz›rl›k-
lar›n yeterli olmad›¤› göze çarpmak-
tad›r.

YYeenniilleenneebbiilliirr  EEnneerrjjii’’ddee
AARR--GGEE  SSeeffeerrbbeerrllii¤¤ii  GGeerreekkllii
Türkiye, yenilenebilir enerji ala-

n›nda özellikle günefl ve rüzgar
enerjisi alan›nda tüm geliflmelere en

k›sa sürede adapte olabilmek için ce-
sur ve kararl› ad›mlar› h›zla atmal›-
d›r.

Ülkemizin görülebilir bir gele-
cekte karfl›laflaca¤› enerji sorununu
çözebilmesi için bu tedbir ve teflvik-
lerin zaman geçirilmeden artt›r›larak
sürdürülmesi gereklidir.

Bugün geç kal›nan her ad›m ya-
k›n gelecekte ülkemizin enerji soru-
nunun artmas› sonucunu yaratacak-
t›r. Bu sonuçla karfl›lafl›lmamas› için
tüm sebepleri ortadan kald›rarak ce-
sur ad›mlar at›lmal› ve ulusal enerji
modeli belirlenmelidir. Bu kapsam-
da AR-GE çal›flmalar›na özel bir
önem, öncelik ve teflvik verilmelidir.

Yenilenebilir enerji santrallerinin
yayg›nlaflmas› amac›yla yerli üreti-
min teflvik tedbirleri uygulanarak
gelifltirilmesine, enerji üretim, iletim
ve da¤›t›m tesislerinde yerli elektro-
mekanik teçhizat›n kullan›lmas› ve
mühendislik hizmetlerinin yurtiçin-
den sa¤lanmas›n›n özendirilmesine
yönelik politikalara h›zla geçilmeli-
dir. Di¤er taraftan bu alanda üniver-
site-sanayi iflbirli¤inin oluflturulma-
s›na ve Teknopark uygulamalar›n›n
enerji sektörünü de kapsamas›na yö-
nelik politikalar yeterli ve kapsaml›
düzeye ç›kart›lmal›d›r. Yenilenebilir
enerjide kamu AR-GE kurumlar›n›n
mevcut altyap›s› daha aktif ve etkin
kullan›lmal›, özel sektörün AR-GE
çal›flmalar›na verilen destek artt›r›l-
mal› ve acilen enerjide bir AR-GE se-
ferberli¤i bafllat›lmal›d›r.
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