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VALİ ÇINAR: “YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA
İHTİYAÇ VAR”
Bartın Valisi Ali Çınar, Türkiye’de enerji ihtiyacının her geçen gün arttığına dikkat
çekerken, bu ihtiyacın karşılanması sırasında doğal hayatın ve çevrenin de korunması
gerektiğini söyledi. Çınar, “Özellikle de doğa ve çevreyi kirletmeyen enerji üretimine
bizim çok ihtiyacımız var. Rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi gibi ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının artık daha fazla kullanıma alınması ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından
bir tanesidir” dedi.
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BARTIN – Bartın Valisi Ali
Çınar, Türkiye’de enerji
ihtiyacının her geçen gün
arttığına dikkat çekerken, bu
ihtiyacın karşılanması
sırasında doğal hayatın ve
çevrenin de korunması
gerektiğini söyledi. Çınar,
“Özellikle de doğa ve çevreyi
kirletmeyen enerji üretimine
bizim çok ihtiyacımız var.
Rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi
gibi ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının artık daha fazla
kullanıma alınması ülkemizin
en önemli ihtiyaçlarından bir
tanesidir” dedi.
Batı Karadeniz Kalkınma
Ajansı (BAKKA) tarafından
desteklenen, Bartın
Meteoroloji Müdürlüğü
tarafından yenilenebilir enerji
kaynaklarının öneminin
anlatılması ve kullanımının
teşvik edilmesi amacıyla
düzenlenen “Fikirden İşletmeye Fotovoltaik Güneş Elektriği” konulu eğitim sertifika töreniyle
sona erdi. Dün, Bartın Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılan törene Vali
Çınar’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Sibel Tursun, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay
Alaattin Karsavuran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Altınok, Meteoroloji 9. Bölge Müdürü Salih
Koç, İl Meteoroloji Müdürü Süleyman Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Şeker, İl Sağlık Müdürü
Dursun Koç, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Osman Açıkgöz ve TSO Başkanı Cihat
Çakır da katıldı.
Bartın’ın güneş potansiyeli…
Açılış konuşmasını yapan İl Meteoroloji Müdürü Süleyman Yılmaz, Proje ile sürdürülebilir bir
yaşam ve çevre için yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin anlatılması ve kullanımının
teşvik edilmesi hedeflediklerini anlattı. Bartın’ın güneşlenme potansiyeline bakıldığında
ülkemiz ortalamasının altında olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bartın ili ve çevresi bir metrekare
alanda tüm yıl için ortalama günlük 4,3 kWs’lik bir güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. Bu
oran fotovoltaik güneş elektriğinde lider ülke olan Almanya için sadece 2,8 kWs ‘de
kalmaktadır. Yani Bartın; Fotovoltaik Güneş Elektriği üretiminde Avrupa ve dünyanın lider
ülkesi konumunda olan Almanya’nın yaklaşık 1,5 katı kadar daha fazla bir güneşlenme
potansiyeline sahiptir” dedi.
Projenin hedefine yönelik uygulanan eğitim programında ise Fotovoltaik Güneş elektriği
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üretim fikrinin oluşmasından, işletmenin çalışır hale getirilmesine kadar olan süreçteki bütün
aşamaların anlatıldığını belirten Yılmaz, yararlanıcılara uygulamalı ve görsel olarak
fotovoltaik güneş elektriği tekniği, mevzuatı ve uygulamasının anlatıldığını da söyledi.
Yılmaz, Gelecek nesillerimize temiz ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak adına, Bartın ilinde
yeni iş ve istihdam alanları oluşturulması adına, ülkemizin enerji ihtiyacının
karşılanmasındaki dışa bağımlılığın bir nebze olsun azaltılabilmesi adına çok küçükte olsa bir
katkı sağlayabilirsek projemiz hedefine ulaşmış olacaktır” diye konuştu.
“Enerji, ekonomik büyümenin lokomotifidir”
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Bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonomiyi canlı tutan üretim araçlarının en önemli
girdilerinden birinin enerji olduğunu ifade eden Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Enerji, teknolojik ve ekonomik büyümenin lokomotifi konumundadır. Ülkemizde tüketilen
toplam enerjinin yüzde 72’sinin ithal edildiği ve yüzde 93’ünün ise fosil yakıtlara dayandığı
görülmektedir. Ülkemiz BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü’ne taraf
olmasına rağmen 2010 yılı sera gazı salınımını 1990 yılına göre 5 kat arttırarak maalesef bu
konuda ilk sırada yer almıştır. Buradan anlaşılacağı üzere enerji üretim kaynaklarının sera
gazı salınımına sebebiyet vermeyen kaynaklara yönlendirilmesi büyük önem arz etmektedir.
Hem ulusal bazda dışa bağımlılık, hem de çevresel etkiler sebebiyle enerji ihtiyacının fosil
yakıtlar dışından karşılanabilmesi gerekmektedir. Temiz bir enerji için yeni ve yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımına daha çok önem vermeliyiz. Yeni ve yenilenebilir enerji
denildiğinde ise akla ilk gelen kaynaklar rüzgar ve güneş enerjisidir. Meteoroloji
Müdürlüğümüz bu her iki kaynağa ait parametreleri türevleriyle birlikte, 1960 yılından beri
aralıksız olarak gözlemlemekte, ölçümlerini yapmakta ve arşivlemektedir. Ölçümleri yapılan
bu kaynaklara ait veriler hem müdürlüğümüz arşivinde hem de genel müdürlüğümüz
elektronik veri arşivinde muhafaza edilmektedir. Ayrıca Elektrik Piyasası mevzuatı Rüzgar ve
Güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kuracaklar için, meteorolojik
ölçüm yapmayı zorunlu kılmıştır. Bu düzenlemeyi yapma görevi de Genel Müdürlüğümüze
verilmiştir. Böylece teorik ve teknik olarak rüzgar ve güneş enerjisi üretim aşamalarında bir
girdi olarak yararlanılan meteorolojik parametreler, mevzuat gereği de, olmazsa olmaz bir
kalem olarak sürece dahil edilmiştir.”
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Çınar: “Yenilenebilir enerji kaynakları teşvik ediliyor”
Bartın Valisi Ali Çınar da konuşmasında, gelişen teknoloji ve artan nüfus ile birlikte enerji
kaynaklarına her geçen gün daha fazla ihtiyaç olduğuna dikkat çekerken şunları söyledi:
“Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik ediyoruz. Öncelikle yurdumuzun her
köşesinde bilinçlendirmeye ve bu konuda insanlarımızı bilgilendirmeye yardım ediyoruz. Bu
çerçevede Meteoroloji Müdürlüğümüz güneş enerjisinin kullanıma dönük bir teknik çalışma
yürüttü. Bu çalışma bundan sonra yapılacak çalışmalar için bir bilinçlendirme aynı zamanda
yeni fikirlerde öne sürme açısından önemli bir fırsat olacaktır.
“Enerji ihtiyacı sürekli artıyor”
Ülkede enerji ihtiyacı her geçen gün artıyor. Yapacak çok barajı olan, fabrikası olan, yeni
yolları yapması gereken, ulaşım ağlarını genişletmesi gereken ve birçok alanda enerjiye
ihtiyaç duyan bir ülkeyiz. Aynı zaman da doğal hayatın ve çevrenin de korunmasına önem
veriyoruz. Özellikle de doğa ve çevreyi kirletmeyen enerji üretimine bizim çok ihtiyacımız
var. Rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi gibi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının artık daha fazla
kullanıma alınması ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesidir. Çünkü biz sağlıklı ve
huzurlu yaşamak istiyoruz. Bundan dolayı da doğa ve çevre daha temiz ve kirlenmemesi
lazım. Kirletmeyen enerji kaynakları da yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla
olmasıyla sağlanacaktır.
Özel İdarenin enerjisi güneşten
İl Özel İdaremiz de geçen yıl yaptığı bir projeyle Kalkınma Ajansımızdan destek aldı. Güneş
enerjisi üretimi ile ilgili projeyi sonuçlandırmak üzere. 1 Haziran itibariyle inşallah İl Özel
İdaremizin tükettiği enerjiyi güneş enerjisinden sağlamış olacağız.”
Törende Vali Ali Çınar’a projeye gösterdiği ilgi ve ve verdiği desteklerden dolayı teşekkür
plaketi takdim edildi. Meteoroloji Müdürü Süleyman Yılmaz ve proje eğitmeni Dr. Levent
Yalçın’a da teşekkür plaketi verilen törende, Çınar ve protokol üyeleri tarafından da
“Fikirden İşletmeye Fotovoltaik Güneş Elektriği” konulu eğitime katılan katılımcılara
sertifikaları verildi.
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