
Alman Enerji Ajansı (dena) ilgili Türk ve Alman 

Bakanlıklar tarafından koordine edilen Türk-Alman 

Enerji Forumu çerçevesinde Türkiye’de faaliyet 

göstermekte ve faaliyetlerini genişletmeye devam 

etmektedir. Bunun için iki ülkede de sahip olduğu 

siyaset ve ekonomi alanlarındaki karar verici ağından 

yararlanmaktadır. dena, bu kapsamda Alman 

şirketlerine enerji verimliliği alanındaki işbirliği 

projelerine katılma fırsatı sunmaktadır.  

Hızlı Büyüme – Büyük Potansiyel. 

Türk ekonomisi hızlı bir şekilde ve sürekli olarak (2013 

yılında GSYH yüzde 3,6) büyümekte ve bununla 

birlikte enerji ihtiyacı ve tüketimi de artış 

göstermektedir; Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin 

tahminine göre Türkiye’nin elektrik ihtiyacı 2023 

yılına kadar her yıl yüzde altı artış gösterecek. Birincil 

ihtiyacın yaklaşık yüzde 70’i hâlihazırda doğalgaz, 

petrol ve kömür ithalatlarıyla karşılanmaktadır. 

Türkiye için enerjinin uygun fiyatlı olması ve ülke 

içindeki değer zincirinde verimli kullanılması çok 

büyük önem taşımaktadır. Tedarik güvenliği ve ikmal 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi bu nedenle siyasi 

gündemin en önemli konuları arasında 

bulunmaktadır. 

Türk hükümetinin hedefi, enerji tedariği ve kullanımı 

ile ilgili tüm koşulları en kısa zamanda iyileştirmektir. 

Bunun için enerji verimliliğinin ve enerji 

tasarrufunun, özellikle bina ve sanayi sektöründeki 

enerji sarfiyatının iyileştirilmesi açısından sunduğu 

büyük potansiyeli değerlendirmeyi amaçlamaktadır.  

Alman yatırımcılar için Türk Enerji pazarı, bina ve 

sanayi sektörlerindeki enerji verimliliği 

çözümlerinden, tüm bilinen kaynaklardan elektrik 

elde edilmesinden, santral parkının 

modernleştirilmesine kadar toplamda çok geniş bir 

faaliyet alanı sunmaktadır. 

 

Hedef Pazar Türkiye: 

Enerji Verimliliği Sağlaya-

rak Büyümeyi Güçlendir-

mek.  
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Türkiye, ülkedeki enerji tedariğini modernleştirmek ve 

genişletmek için önemli adımlar attı. 2011 yılının Ekim 

ayında, hâlihazırda şekillendirilmeye ve geliştirilmeye 

devam edilen yeni Enerji Verimliliği Mevzuatı yürürlüğe 

girdi. Şubat 2012’de Türk Hükümeti bir Enerji Verimliliği 

Strateji Belgesi yayınladı. Bu stratejinin en önemli öğeleri 

arasında, enerji yönetim sistemlerinin devreye sokulması, 

özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren enerji 

danışmanları ve enerji denetmenlerinin eğitim 

programlarında kalite artışı ve güvencesi geliyor.  

Almanya’dan gelen teknik bilgi ve teknolojiler, Türk 

Hükümetinin hedeflediği, enerji verimliliği piyasalarının 

modernleşmesi ve gelişimine kayda değer bir şekilde 

katkıda bulunabilir.  

Türk-Alman Enerji Forumu. 

Federal Almanya Ekonomi eski Bakanı D. Dr. Philipp 

Rösler ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 

Yıldız, İstanbul’da gerçekleşen Atlantik Konseyi Enerji ve 

Ekonomi Zirvesi 2012 kapsamında iki ülkenin enerji 

alanındaki işbirliğinin sürdürülmesine dair bir anlaşma 

imzaladılar. Bu anlaşmanın düzenlediği konulardan biri 

de, siyaset ve ekonomi alanlarından temsilciler arasındaki 

diyaloğun teşvik edilmesini ve enerji alanındaki Türk-

Alman şirket işbirliklerine siyasi açıdan destek verilmesini 

sağlayacak, her yıl gerçekleşecek bir Türk-Alman Enerji 

Forumu’nun hayata geçirilmesiydi.  

Şirketleri doğrudan enerji forumunun şekillendirilmesine 

ve görüşülmesine dâhil edebilmek için her iki tarafta da 

belirli konulara eğilen çalışma grupları (ÇG) kuruldu.  

Enerji Verimliliği Çalışma Grubu.  

Türk-Alman Enerji Forumu çerçevesinde Alman tarafında 

dena, Federal Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 

(BMWi) adına, “Binalarda ve Sanayide Enerji Verimliliği“ 

ve “Elektrik Dağıtımı ve İletim Şebekeleri“ çalışma 

gruplarının koordinasyonunu üstlenmiştir. Bu görevi 

çerçevesinde, dena forumun Nisan 2013’te Ankara’da 

gerçekleşen, Federal eski Bakan Rösler ve Türk Enerji ve 

Tabi Kaynaklar Bakanı Yıldız tarafından açılışı yapılan, 

başlangıç etkinliğinin hazırlıklarına ve hayata 

geçirilmesine katkıda bulunmuştur. Bir sonraki enerji 

forumu ise 2014 yılının sonbaharında Almanya’da 

gerçekleşecektir.  

dena, Alman şirketleri ve Türk tarafı arasındaki 

görüşmeleri organize etmekte ve yönetmektedir. Çalışma 

gruplarının katılımcılarının Almanya ve Türkiye’deki 

toplantıları, somut yaklaşımların geliştirilmesine ve Türk-

Alman proje fikirlerinin ortaya çıkmasına katkıda 

bulunmaktadır.  

Türk-Alman İşbirliklerinin Geliştirilmesi. 

Enerji forumu kapsamında 

gösterilen çabalar, Türkiye’deki 

dena faaliyetlerinin 

genişletilmesinin temelini 

oluşturmaktadır. Aralık 2013’te dena 

ile Çalışma Gruplarına dahil olan BUV-Almanya İş Hayatı 

Dernekleri Federasyonu (Bundesverband der 

Unternehmervereinigungen e.V.) arasında Türk-Alman 

Enerji Verimliliği İttifakı’nın kurulması ve geliştirilmesi  

amacıyla bir ortaklığa gidilmiştir.  

Bu ittifakın, Alman ve Türk şirketlerine, enerji verimliliği 

alanında, özellikle de bina sektörü ve sanayi alanlarında 

platform olarak hizmet vermesi ve somut projelerin 

tanıtılması, proje ortaklarının kazanılması, diğer ülkenin 

pazarındaki oyuncularla fikir alışverişinde bulunulması 

ve sonuç olarak ortak projelerin hayata geçirilmesi için 

sinerjilerin oluşturulmasına katkıda bulunması 

hedeflenmekte; böylece iki ülke arasındaki ekonomik 

işbirliğinin somut Türk-Alman proje işbirliklerinin 

temeline oturtulması planlanmaktadır.  

Alman Şirketler için Katılım İmkânları  

Şirketiniz, Türk enerji pazarına girmeyi ve hâlihazırda 

oluşmakta olan enerji verimliliği pazarının 

şekillendirilmesine katkıda bulunmayı mı hedefliyor? 

Veya Türkiye’deki hâlihazırdaki faaliyetlerinizi 

genişletmeyi mi planlıyorsunuz? Sizi, Alman şirketleri 

enerji verimliliği çalışma grubuna ve Türk-Alman 

İttifakına katılmaya ve böylece iki taraflı işbirliği 

projelerine dâhil olmaya davet ediyoruz. Bunun için 

bizimle irtibata geçmeniz yeterlidir. Size danışmanlık 

sağlamaktan büyük mutluluk duyacağız.  

 

dena – Ekonomi ve Siyaset alanında  

Türkiye’deki Ortağınız. 

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) 

Nargis Wieck, Saskia Lührs 

İletişim / Uluslararası İşbirliği 

Chausseestraße 128 a 

10115 Berlin 

Tel.: +49 (0)30 72 61 65-710 

Faks: +49 (0)30 72 61 65-699 

E-posta: international@dena.de  

İnternet: www.dena.de 

Verimliliği İttifakı’nın kurulması ve 

geliştirilmesi konusunda mutabakata 

varılmıştır.   

Bu ittifakın, Alman ve Türk şirketlerine, 


