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ESİAD, EGE BÖLGESİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİNİ
DEĞERLENDİRDİ
Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD), 23 Ekim tarihinde gerçekleştirilen ve Mehmet
Öğütçü’nün konuk konuşmacı olduğu “Dünyada ve Türkiye’de Enerji Stratejileri” toplantısıyla
ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı değerli medya kuruluşlarımıza saygıyla sunar:
Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İzmir AB Bilgi
Merkezi tarafından gerçekleştirilen, Enerji Diplomatı ve Stratejisti, The Bosphorus Energy
Club’un Kurucusu ve İcra Başkanı Mehmet Öğütçü’nün konuk konuşmacı olduğu toplantıda,
dünyada ve Türkiye’de enerji stratejileri AB’nin 2030 İklim ve Enerji Politikaları çerçevesinde ele
alındı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, İzmir ve
çevresinin gelişmekte olan altyapısal olanakları, üniversiteleri, rüzgar, güneş, jeotermal ve
biyokütle enerji kaynakları ve gelişmiş sanayisi ile sürdürülebilir kalkınma modeline geçiş için
önemli bir potansiyeli içinde barındırdığına dikkat çekti. İzmir’in rüzgar enerjisinde kurulu bin 333
MW’lık kapasite ile 2017’nin ilk altı ayında Türkiye birincisi olduğunu söyleyerek, mevcut
potansiyeli değerlendirip, ürüne dönüştürmede kent yönetimlerine büyük görevler düşmektedir
diye ekledi. Bu doğrultuda, bölgede, teknoparklar, teknokentler, üniversite araştırma merkezleri,
sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve iş dünyası ile yenilenebilir enerji kaynaklarında bir
kümelenme politikası geliştirilerek bunun orta vadede bir bölgesel enerji stratejisine
dönüştürülmesinin büyük bir fırsat olacağını ifade etti.
İklim değişikliğiyle mücadelenin, çevresel boyutlarının yanı sıra ekonomik ve sosyal unsurları
itibarıyla da zorlu bir süreç olduğunun altını çizen Sivri, “Birbirini tamamlayan çevre ve enerji
politikalarının, düşük karbon ekonomisini teşvik edici bir şekilde ele alınması önem taşıyor.
Türkiye’de de teşvik düzenlemelerinin bu anlayış ile gözden geçirilmesi bu konuda arzu edilen
ivmenin yakalanabilmesini sağlayacaktır.” dedi. Ege Bölgesi’nde özellikle daha küçük kapasitelerde
yenilenebilir enerji kaynakları kapsamındaki uygulamaların bu dönüşüme destek olabileceği fikrini
ortaya koydu.

Dünyada ve Türkiye’de Enerji Stratejileri
Mehmet Öğütçü ise, enerjide yeni dinamikler ve Ege bölgesi için gerçekçi bir enerji ve yatırım
stratejisini AB’nin 2030 İklim ve Enerji Politikaları çerçevesinde ele aldığı konuşmasında, tarih
boyunca bir enerji türünden diğerine geçildiğini, günümüzde yeni enerji türlerine geçişin eskisine
göre daha hızlı olduğunu belirtti. Yenilenebilir enerji politikalarında ise, AB ile eşgüdüm
sağlanması için Türkiye’nin uyum konusunda kriterlerini belirlemesi gerektiğine değindi.
Ege için Enerji Stratejisi
Öğütçü Ege’nin enerji stratejisi konusunda, “Tarih boyunca ülkemizin dış dünyaya açılan
penceresi olagelmiş Ege bölgesi bugün kendisinden beklenen öncü rolü yeterince yerine
getirememiş durumda. Bölgenin, proaktif bir yaklaşımla, uluslararası ortaklıkları, finansman
imkanlarını, teknolojik altyapıyı da harekete geçirerek, ilham verici, enerjik ve dinamik bir rol
üstlenmesi gerekiyor. Yerel itici gücü arkasına alarak uygulanabilir ve sonuç alıcı gerçekçi bölgesel
stratejiler oluşturulması gerekmekte. Tabandan gelen destek ile uluslararası ortaklıklar kurularak
belediye, dernekler, üniversiteler ve iş dünyasının da işbirliğinde Ege’nin başarılı bir emsal
çıkarması mümkün. Ben de böyle bir projeye elimden gelen desteği vermeye hazırım.” dedi.
Etkinlik sonunda ESİAD Başkanı Sivri, Öğütçü’ye plaket ve İzmir tarihini anlatan bir kitap
takdim ederken, Öğütçü de son kitabı “Yeni Büyük Oyun: Neresindeyiz? Nereye Gidiyoruz?”u
imzalayarak Sivri’ye hediye etti. Öğütçü, ayrıca ESİAD üyeleri için de kitabını imzaladı.

