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Lefkoşa, 9 Temmuz 2019 

 

Sürdürülebilir Enerji’de Yeni Uygulamalar 

10 Temmuz 2019 Çarşamba günü, 18:00 - 19:30 saatleri arasında Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Mühendis ve 

Mimar Odaları Birliği’nde düzenlenecek olan “Sürdürülebilir Enerji’de Yeni Uygulamalar” konulu 

seminerde sürdürülebilir enerjideki yeni uygulamalar hakkında bilgi sağlanacaktır.  Seminer, AB'nin 

sürdürülebilir enerji politikası ve AB ülkelerinden iyi uygulamaların yanı sıra, Kıbrıs Türk toplumundaki 

durumu da ele almayı amaçlamaktadır.   

AB, uzun vadeli enerji stratejisinin bir parçası olarak 2020 ve 2030 yılları için hedefler belirlemiştir. Bu 
hedefler, emisyonları azaltmayı, enerji verimliliğini artırmayı ve AB'nin enerji karışımındaki yenilenebilir 
enerjilerin payını artırmayı kapsamaktadır. Aynı zamanda, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarının 1990 yılı 
seviyelerine kıyasla %80-95 oranında azaltılması hedefine ulaşmak için bir Enerji Yol Haritası da 
oluşturmuştur. 

AB Mali Yardım Programı kapsamında, enerji verimliliği için 2008 ile 2013 yılları arasında 11.44 milyon Euro 
tahsis edilmiştir. Bu desteklerle birlikte, enerji tüketiminin izlenmesini iyileştirmek amacıyla 21.000 adet 
uzaktan kumandalı elektronik sayaç monte edilmiş, ölçüm cihazlarının test ve kalibrasyonu için bir 
laboratuvar kurulmuş, güneş enerjisinin Kıbrıs'ta önemli bir enerji kaynağı olabileceğini ortaya koymak 
amacıyla adada 1,2 MW kapasiteli ilk güneş enerjisi santrali kurulmuş ve şebekelerin enterkoneksiyonu 
kolaylaştırılmıştır. Güneş enerjisi santrali 2011 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. 
 

 

Arka plan: 

AB, sera gazı emisyonlarını azaltma taahhüdünün yanı sıra vatandaşları için güvenli, ekonomik ve 
sürdürülebilir enerji sağlama taahhütlerini de yerine getirme konusunda kararlıdır. Avrupa Birliği ve Üye 
Devletler, oluşturdukları benzersiz enerji ve iklim yönetişimi sistemi altında, 2030 hedeflerine birlikte 
ulaşmak ve 2050 yılına kadar iklim açısından nötr bir ekonomiye geçişi sosyal açıdan adil ve maliyet açısından 
ise etkin bir şekilde yapabilmek için planlama ve uygulamayı birlikte yapacaklardır. 

24 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe giren (tüm Avrupalılar için Temiz Enerji paketinin bir parçası olan) Enerji 

Birliğinin Yönetişimi ve İklim Eylemlerine ilişkin Yönetmelik kapsamında, Üye Devletlerin 2021 ile 2030 

yıllarını kapsayacak 10 yıllık bir ulusal enerji ve iklim planı (NECP) oluşturmaları gerekmektedir. 

Komisyon, Üye Devletlerin taslak ulusal enerji ve iklim planlarını 2018 yılı sonuna kadar sunmalarını gerekli 

görmüş ve sunulan planların kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulması öngörülmüştür.  Yönetmeliğe göre 

hazırlanan taslak planların Enerji Birliği'nin — bireysel ve/veya toplu olarak — hedeflerine ulaşmasında yeteri 

kadar katkıda bulunmaması halinde Komisyon, Haziran 2019 sonuna kadar Üye Devletlere taslak planlarını 

değiştirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunabilecektir. 

 

 

Medya İletişim: AB Bilgi Merkezi: info@abbilgi.eu, 228 2577 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2020-energy-strategy
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2050-energy-strategy
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
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