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Gelecek 5 yılda enerji tesislerinin yarısı
yenilenebilir olacak

Sahibi
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye’de dünya enerji sektöründeki gelişmelerin
ele alındığı önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Dünyanın en büyük 20
ekonomisinin enerji bakanları, G20 Enerji Bakanları Toplantısı’nda bir araya
geldi. Toplantıda; enerjiye erişim, enerji yatırımları, yenilenebilir enerjiler
ve enerji verimliliği konuşuldu.
Toplantıya katılan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih
Birol, dünya yenilenebilir enerji görünümüne ilişkin, Ajans’ın hazırladığı
“Orta Vadeli Yenilenebilir Enerji Pazar Raporu 2015”ten bilgiler aktardı.
Fatih Birol, Enerji Bakanları Toplantısı’na paralel olarak düzenlediği basın
toplantısında da yenilenebilir enerjilerin bugünü ve geleceğine ilişkin
önemli veriler paylaştı. Söz konusu raporun çarpıcı başlıklarının bazıları
şöyle:
• Gelecek 5 yıl içinde yapılacak tüm yeni enerji tesislerinin % 50’sini
yenilenebilir enerji tesisleri oluşturacak.
• Yeni yenilenebilir enerji tesislerinin üçte ikisi gelişmekte olan
ülkelerden gelecek. Üçte biri ise gelişmiş-ileri ülkelerden gelecek.
• Gelecek 5 yılda 700 GW’lık yeni yenilenebilir enerji tesisi göreceğiz ve
bu 700 GW’lık tesisin üçte ikisi gelişmekte olan ülkelerden gelecek. Bu
durum yenilenebilir enerjide kesinlikle büyük bir değişim yaşanacağını
gösteriyor.
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2016 RES başvuruları için 343 ölçüm direği dikildi
Diğer önemli bir etkinlik de Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin her yıl
düzenlediği, “Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi” idi. Türkiye rüzgâr enerjisi
sektörünün bir araya geldiği kongrede konuşan EPDK Başkanı Mustafa
Yılmaz, 2016 yılı rüzgâr başvurularına yönelik, ilk defa tesis edilen rüzgâr
ölçüm direği sayısının 343 olduğunu, bunun da yeni başvuru yapacak
yaklaşık 1550 şirket olduğu anlamına geldiğini söyledi. Lisanssız Elektrik
Üretimi Derneği Başkanı Yalçın Kıroğlu da kongrede lisansız RES yatırımları
hakkında son rakamları paylaştı:
Ekim ayı itibarıyla lisanssız elektrik
üretimi başvuruları
Toplam Başvuru Adedi
12.363
Olumlu Başvuru
5.077
Olumsuz Başvuru
4.118
Değerlendirmede
3.168

Olumlu başvuruların güç dağılımı (MW)
Rüzgâr
238
Güneş
2.763
Biyokütle
6
Kojen
64
Hibrit
1
Hidro
26
Toplam:
3.100

Olumlu başvuruların adet dağılımı
Rüzgâr
391
Güneş
4.519
Biyokütle
39
Kojen
38
Hibrit (RES+GES)
6
Hidro
85
Toplam:
5.087

Başvuru yapılan proje tipleri ve sayıları
Proje Tipleri
Proje Sayıları
RES
213
GES
3.605
HES
0
Biyogaz
0
Biyokütle
25
DES
1
TRI/Kojen
52
Toplam
3.896

Önümüzdeki sayıda görüşmek dileğiyle herkese “Mutlu Yıllar”…

Haber
ABB’den Robotik Müşteri Günleri

ABB Dudullu Fabrikası’nda gerçekleştirilen etkinlikte, insanla iş birliği içinde
çalışma konseptinde dünyada bir ilk
hüviyetinde olan ABB’nin yeni robotu
Yumi’nin (You & Me) yanı sıra daha ağır
yükler taşıyabilecek olan yeni robot
modelleri de müşterilere tanıtıldı.
Etkinlikte ayrıca katma değer sağlayan, robotlar ile entegre çalışan,
kamera sistemi ve kuvvet kontrol sis-

temi de görücüye çıkarıldı. Bu sistemler ile ilgili uygulamalar gerçekleştirildi.
Neden ve ne zaman CNC yerine robot
kullanalım sorusuna tüm katılımcılarla
birlikte yanıt arandı. Uygulama örneklerinde G kodu direkt robot diline çevirerek, sahada robot ile işlem yapıldı.
Etkinlikte öne çıkan bir diğer ürün, ABB’nin
pazara sunduğu SRP (Simplified Robot
Programing) ekipmanı oldu. Daha çok

genel endüstrideki metal olmayan boya
uygulamalarında kullanılan bu ekipman
ile operatörün ABB’nin geliştirdiği demo
tabancası ile birlikte yaptığı boyama
hareketleri, programlama ihtiyacı olmadan robota nasıl aktarılabildiği paylaşıldı.
Bütün bunlara ek olarak, robotları devreye
alırken kullanılabilecek Flexpendant’a
alternatif bir tablet üzerinden çalışan
RobotStudio Apps Online uygulaması
ve hareket yönünde tutarak robotu
kolay bir şekilde hareket ettirmek için
bir fikir olarak sunulmuş, akselerometre
ve jiroskopa sahip olan, çalışma prensibi
bir atalet ve yön ölçüm ünitesine dayanan T10 el paneli de izleyicilere tanıtıldı.
Robotlu üretime Türkiye’de artan bir talep
olduğunu vurgulayan ABB Türkiye Indirekt Robot Satış Müdürü Funda Çorakçı,
genel endüstri ile farklı uygulamalar pazarında büyüme beklediklerini söyledi.

GE, Alstom’un enerji ve şebeke çözümleri iş alanlarını satın aldı
General Electric (GE), Alstom’un enerji ve
şebeke çözümleri işletmelerini satın alma
sürecini tamamladığını bugün duyurdu.
Satın alma işlemi, anlaşmaya dair düzenleyici makam onayları AB, ABD, Çin, Hindistan, Japonya ve Brezilya’yı da kapsayan
20’den fazla ülke ve bölgede alındıktan
sonra tamamlandı. Bu aynı zamanda,
GE’nin şimdiye kadar gerçekleştirdiği en
büyük endüstriyel devralma işlemi oldu.
GE, Alstom'un enerji ve şebeke çözümleri iş alanlarını 12.35 milyar Euro'ya satın
almak üzere Alstom'la 2014 yılında anlaşmaya varmıştı. Haziran 2014'te duyurulan
iş ortaklıkları (yenilenebilir enerji, şebeke
çözümleri ve nükleer enerji) ile ilgili yapılan düzenlemeler, anlaşma yapısındaki
değişiklikler, hukuki çözümlerle ilgili fiyat
ayarlamaları, kapanış itibarıyla net nakit
ve döviz kurlarının yaratacağı etkilerle birlikte, satım bedeli 9.7 milyar Euro (yaklaşık
10.6 milyar Dolar) olarak gerçekleşti. Bu
rakam Ekim ayındaki yaklaşık 0.06 milyar
Euro'luk işletme sermayesi kullanımını da
içeriyor. GE, bu anlaşmanın 2016'da hisse
başına 0.05-0.08 Dolar, 2018'de de hisse
başına 0.15-0.20 Dolar kazandırmasını
bekliyor. GE beş yıl içinde giderlerde 3
milyar Dolarlık bir düşüş ve yüksek miktarda iş getirileri hedefliyor. GE'nin Nisan
4
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2014'te açıkladığı toplam ekonomik ve
stratejik rasyoneller aynı kaldı.
GE Başkan ve CEO’su Jeff Immelt, “Alstom
enerji ve şebeke çözümleri iş alanlarının
satın alımı, GE’nin geçirdiği dönüşümde
önemli bir adım. Alstom’un bütünleyici
teknolojisi, küresel kapasitesi, kurulu
gücü ve yetenekli iş gücü, endüstriyel
büyümemizi daha da ileri götürecek. Yeni
işlere açığız ve müşterilerimiz için enerji
sektöründeki en kapsamlı teknoloji tekliflerinden birini vermeye hazırız” dedi.
GE ve Alstom kombinasyonundan müşteriler, aşağıdaki mevcut projeler başta
olmak üzere çok kısa sürede önemli faydalar elde edecek.
• PSEG Sewaren (New Jersey Kombine
Çevrim Santrali): GE 7HA gaz türbini
+ Alstom ısı geri kazanımlı buhar
jeneratörü (HRSG)
• Punjab Pakistan Bhikki (Pakistan
Kombine Çevrim Santrali): iki GE 9HA
gaz türbini + Alstom buhar türbini
• Exelon Elektrik Santrali (Texas enerji
projeleri): dört GE /HA gaz türbini +
dört Alstom HRSG'si
• Chempark (Leverkusen, Almanya
birleşik ısı ve enerji projesi): GE 9HA
gaz türbini.
Yukarıdakilere ilaveten GE ile Alstom, iki
GE 7HA gaz türbini, iki Alstom HRSG'si

ve bir Alstom buhar jeneratörünün kullanılacağı Asya'daki bir kombine çevrim
santrali projesinin öncelikli teklif sahibi.
Ayrıca Alstom, Birleşik Krallık'taki iki
nükleer reaktörle ilgili Arabella buhar
türbinlerinin, Orta Doğu'daki bir temiz
kömür projesinde buhar kazanları, buhar
türbinleri ve jeneratörlerinin öncelikli
teklif sahibi. Champa-Kurukshetra projesi için ise Hindistan'ın ilk 800 kV Yüksek Gerilim Doğru Akım (HVDC) güç
transformatörünü başarıyla teslim etti.
GE, ayrıca bünyesindeki tren sinyalizasyon iş alanını Alstom'a yaklaşık 800 milyon dolar karşılığında sattığını açıkladı.
GE daha yalın ve odaklanmış bir firma
hâline gelme stratejisini uygulamayı sürdürüyor. Alstom’un satın alınmasına ve
Synchrony Financial'ın yeniden yapılandırılması sürecinin başlatılmasına ek olarak,
GE Capital piyasadan çıkış stratejisi 126
milyar Dolarlık imzalanmış elden çıkarma
işlemleriyle planlanandan hızlı gelişiyor.
GE Digital’deki yeni oluşum sayesinde
müşterilere en iyi endüstriyel çözümleri ve yazılımları sağlamak üzere firma
dâhilindeki tüm dijital kapasite bütünleştiriliyor ve GE bu sayede pazardaki kazancını artırarak güçlü finansal sonuçlar elde
ediyor.

www.nordex-online.com/en/company-career/30-years

Haber
Exergy, 27 MW'lık JES kurulumu için Beştepeler Enerji ile anlaşma imzaladı
EXERGY, Karizma Enerji'nin projeyi gerçekleştirecek firması Beştepeler Enerji
Üretim Ticaret A.Ş. ile 27 MW'lık jeotermal elektrik santralinin kurulumu
konusunda anlaşma imzaladı. EXERGY
tarafından tasarlanan ve ikincil çevrim
sistemiyle çalışacak olan santral, orta
entalpili jeotermal kaynaktan yararlanarak enerji üretecek. Her biri yüksek kapasiteli Radyal Çıkışlı Türbini
ile donatılmış iki basınç seviyesine

sahip olan santralin, 2016 yılı sonuna
dek faaliyete geçmesi planlanıyor.
Türkiye'deki toplam 300 MWe kapasiteli jeotermal enerji projelerinden 280
MW'sinde imzası bulunan EXERGY,
bu sayede Türkiye'de ikincil Çevrim
ORC sistemlerinin tasarımı ve üretimi
konusunda bir adım daha ileriye gitti.
Şirketin 2015 yılı içerisinde tüm dünyada imzaladığı anlaşmaların değeri
ise 85 milyon Euro’nun üzerinde.
EXERGY Satış ve Pazarlama Direktörü
Antony Hinde, konuya ilişkin olarak, "Bu
anlaşma, EXERGY'nin Türkiye pazarında

ulaştığı lider konumu ve güvenilirliği
bir kez daha kanıtlarken; İzmir fabrikamızda görev yapan ekibimizin, müşterilerimize EXERGY'nin yüksek kalite
standartlarında, Türkiye'de üretilmiş
ürünler sunma taahhütlerini başarıyla yerine getirdiğini de bir kez daha
ortaya koydu" açıklamasında bulundu.
EXERGY Türkiye A.Ş. Genel Müdürü
Celal Tuğcu ise, "İzmir'deki tesisi kurmak için harcadığımız çabalar pazar
nezdinde büyük takdir görüyor ve
bizi daha da değerli kılıyor. Beştepeler Enerji gibi önemli bir şirketi
portföyümüze katmış olmaktan
gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.
Türkiye'de birçok jeotermal santral
işletme lisansına sahip olan Beştepeler
Enerji Üretim Ticaret A.Ş., madencilik,
mermer üretimi, enerji, turizm ve inşaat
gibi pek çok farklı sektörde faaliyet
gösteren Çevik Şirketler Grubu'nun bir
iştiraki.

Schneider Electric, ilk 6 ayda yılsonu hedeflerini aşmayı başardı
4,66/10'a ulaştık ki bu sonuç yılsonu
hedefi olan 4,5/10'u aşıyor. Üç yıllık hedeflerimize ulaşmada ve hatta bu hedefleri
aşmadaki esas güçlüğün ilk çeyreklerin
çabalarını sürdürebilmek olduğunu biliyoruz. 'Enerjiye Erişim' programımızın
satışlarının, 2015'in ilk yarısında önceki yıla
göre, neredeyse iki katı olduğunu görüyoruz. Ayrıca, Temmuz 2015 başlarında arka
arkaya ikinci yıl CAC 40 endeksinin sürdürülebilir gelişmeye kendini en çok adamış
şirketi seçilmekten gurur duyuyoruz”.
Schneider Electric’in 2015'in ilk 6 aylık
finans dışı sonuçları açıklandı. Şirket,
2015 ile 2017 yılları arasında 3 yıllık sürdürülebilir gelişme için taahhüt ettiği
temel hedefleri, Gezegen ve Toplum
Barometresi’nde yılın her çeyreğinde bildirilen 16 göstergeyle ölçüyor. Buna göre,
Temmuz 2015 sonunda 4,66'ya (10 üzerinden) ulaşan barometre puanı, yılsonu
hedefi olan 4,5/10’u şimdiden aşıyor.
Sonuçları değerlendiren Schneider Electric Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Gilles Vermot Desroches sürdürülebilirlikte
iddialı olduklarını vurgulayarak şöyle
konuştu: “2015'in ilk yarısında Gezegen
ve Toplum Barometresi sonuçlarında
6
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16 göstergeden 10’unda barometre
puanı arttı
Schneider Electric 2015'in ikinci çeyreğinde, 16 göstergeden 10'unda genel
barometre puanını artırmayı başardı.
Gezegen, toplum ve kâr hedeflerinde gerçekleşen gelişmeler bu sonuçta önemli
etkiye sahip oldu. Gezegen hedefleri için
Schneider Electric tesislerinde “Enerji
Eylemi” programıyla % 2,7 enerji tasarrufu
kaydedildi. Program, grup tarafından geliştirilen enerji yönetimi çözümlerini kullanıyor. Bu sonuç 2015-2017 döneminde
% 10'luk tasarruf hedefiyle örtüşüyor. Şirket lojistik süreçlerinde % 9,5 CO2 tasarru-

funa ulaştı. Bu sonuç, 2015-2017 dönemi
genelinde % 10 hedefiyle karşılaştırıldığında umut vaat ediyor. Bu performans,
hava taşımacılığının deniz taşımacılığı
leyhine azaltılmasının ve karayolu nakliyesinin optimize edilmesinin altını çiziyor.
Kâr hedefinde, “Enerjiye Erişim” programının gelirleri 2015'in ilk yarısında
2014'ün ilk yarısında ulaşılandan 1,92
oranından daha yüksek bir durumda
bulunuyor. Bu sonuçta Kenya'daki okullara elektrik götürülmesi, Nijerya'daki
sokakların aydınlatılması ve Güney Afrika'daki portatif ve ev aydınlatma sistemlerinin ihaleleri önemli rol oynadı.
Toplum hedefinde ise çalışan katılım
puanı % 61'e ulaşırken, çalışan katılımı her yıl 1 puan artırılarak 2017'nin
sonunda % 64'e ulaşılması öngörüyor.
2015’in ikinci çeyreğinde sürdürülebilirlik
hedefleri için çalışan katılım oranı % 74'le
rekor bir düzeye ulaştı. 2012'den bu yana
Schneider Electric çalışanları veya emeklileri tarafından 582 yerel ve uluslararası
gönüllü çalışma yürütüldü. Bu çeyrekte,
13'ü uluslararası, 21'i Hindistan'da yerel
ve 11'i Brezilya'da yerel olmak üzere 59
görev sonuca ulaştırıldı.

Vaillant, enerji danışmanlığı ile Türkiye'de 700 bin haneyi hedefliyor

Dünyada 60’dan fazla ülkede 30 milyon müşterisine ısıtma ve soğutma
konusunda çözümler üreten Vaillant,
müşterilerine yeni alternatifler sunmaya devam ediyor. Enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yapan ve
kanun ve mevzuatlara uygun olarak
müşterilerine beklentilerini karşılayacak ürünler sunan Vaillant, artık enerji
danışmalığı vermeye de başlayacak.
Tüketicilerine “Yeşile Giden Yol“ sloganı
ile ulaşan Vaillant, cihaz satışlarının yanı
sıra, satış öncesi ve satış sonrasında tüke-

ticiye özel enerji modellemesi yaparak,
hem finansal açıdan hem de tüketim
açısından etkin çözümler üretecek.
Vaillant Group Türkiye CEO’su Dr.Axel
Busch, yeni başlattıkları enerji danışmanlığı konseptinin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek, danışmanlık hizmeti ile
hem tüketiciye hem de enerji verimliliğine katkıda bulunacaklarını söyledi.
Busch, fosil yakıtların azalması ve buna
bağlı olarak enerji maliyetlerindeki artış
ile küresel ısınma sonucu oluşan iklim
değişikliği sorunlarının çözümünde,
enerji verimliliğin öneminin arttığına da
dikkat çekti. Dr. Axel Busch açıklamasını şöyle sürdürdü: "Enerji verimliliğine
ilişkin çıkan kanun ve mevzuatlar beraberinde zorunlulukları getirdi. Değişen
kanun ve mevzuatlar, sektörü ve tüketici beklentilerini de değiştirmektedir.
Sektörde ilk olarak yeni Enerji Bayiliği
konsepti ile tüketicilerimize sadece cihaz
satışı değil aynı zamanda konutlarının
ihtiyaç ve tüketim yapılarına göre enerji
modellemesi yaparak, izolasyon ve geri

dönüş finans modeli dahil anahtar teslim
komple sistem çözümü sağlayacağız.
Enerji Danışmanlığı ile 2020 yılına kadar
700 bin haneye ulaşmayı hedefliyoruz”.
Dr. Axel Busch, “2015 yılı büyüme hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalara devam
ediyoruz. Yılın başında Türkiye büyüme
hedefimizi % 10 olarak belirlemiştik ve
bu hedef doğrultusunda yılı 250 milyon
TL ciro ile kapatacağız” şeklinde konuştu.
Vaillant'ın faaliyet gösterdiği dünya
pazarında, Türkiye’nin 3. olduğunu
belirten Vaillant Group CEO’su Dr. Carsten Voigtländer ise enerji verimliliğine
uygun ve çevre ile barışık ürünlerle
Vaillant Türkiye pazarının büyüyeceğini
söyledi. Voigtländer: "Avrupa’da enerji
verimliliği için çıkan kanun ve mevzuatlar paralelinde Vaillant olarak yeni ürünler geliştirdik. Ar-Ge yatırımlarımız artıyor. Bu yeni ürünlerle Türkiye pazarında
farklılık yaratacağız. Dünya genelinde
2,5 milyar Euro ciro beklentimiz var. Bu
nedenle, Türkiye pazarına ilişkin motivasyonumuz yüksek” dedi.

ABB, IV. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi'ne katıldı

ABB Elektrik Alçak Gerilim Ürünleri
Bölümü, 21-24 Ekim 2015 tarihlerinde
İzmir Tepekule Kongre Sergi Merkezi'nde
düzenlenen IV. Elektrik Tesisat Ulusal
Kongre ve Sergisi'nde ziyaretçilerle
buluştu.
Alçak Gerilim Ürünleri Bölümü, sergi
alanında 2015 yılında Global lansmanı
yapılan Free@home’u tanıttı. Free@home
daha çok konut ve küçük ölçekli ticari
binalar için tasarlanmış bir otomasyon
sistemi. Sistemin KNX'ten farkı, son kullanıcının ekstra bir entegratör firmaya

ihtiyaç duymadan tüm programlamayı
kendisinin yapabilmesi. Sistem ile aydınlatma, perde/panjur, ısıtma/soğutma ve
interkom sistemi tek bir çatı altında kontrol edilebiliyor. Sisteme uzaktan erişim
vasıtası ile akıllı tablet/telefonlar ile kontrol ve izleme mümkün hâle geliyor. Farklı
renk ve şekilde dizayn edilmiş anahtar
serileri ile kullanıcı evinin şıklığını teknoloji ile birleştirebiliyor.
Ayrıca sergi alanında, ABB’nin yeni alçak
gerilim ana dağıtım pano serisi System
Pro E Power da tanıtıldı. ABB pano ürün
yelpazesine 2016 yılıyla beraber katılacak
ve satışına başlanacak yeni tip testli dağıtım pano serisi System Pro E Power, Form
4B’ye kadar tüm formlama seviyeleri, IP65
koruma derecesi, 120kA kısa devre dayanım ve 6300A’ya kadar olan akım değeri
ile tüm bina ve endüstri uygulamaları
için uygulanabilecek bir çözüm. Yeni
nesil Emax 2 ile uyumu sayesinde pano
hacminden, dolayısıyla bara ve saç gibi

malzeme maliyetinden tasarruf sağlar.
ABB'nin 2014 yılında satışa sunulan açık
tip devre kesici serisi Emax 2, fuar alanında System Pro E Power ile birlikte
sergilendi. Enerji ölçümü, harmonik analizi ve çeşitli özel korumaları aynı anda
sağlayan, dokunmatik ve Türkçe menü
ekrana sahip Ekip Hi-Touch koruma ünitesi ziyaretçilerin beğenisini kazandı. IEC
61850 protokolü dâhil, 7 farklı haberleşme protokolü ile hiçbir çeviriciye ihtiyaç duymadan doğrudan haberleşebilen
Emax 2 sade ve kolay bir çözüm olarak
akıllarda kaldı.
Kongrede Alçak Gerilim Ürünleri Bölümü
fuar standında çözümlerini sunarken,
Pano İmalatı Satış Kanalı Müdürü Taner
Aksoy “Alçak Gerilim Pano Sistemlerinde
Uygulanacak Sismik Testler ve İlgili IEC
Standartları”, KNX Satış & Eğitim mühendisi Metin Uçar ise “KNX Projelerinde Fancoil Entegrasyonu” konulu oturumlara
konuşmacı olarak katıldılar.
yeni enerji • KASIM-ARALIK 2015
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Haber
Amerikan Yeşil Binalar Konseyi’nden Deloitte Values House’a altın sertifika

Haber

Yeni ofisi Deloitte Values House’da çevreye karşı olan sorumluluğunu iş yapış
biçiminin merkezine koyan Deloitte
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri Yeşil
Binalar Konseyi tarafından verilen LEED
Gold Sertifikası’nın sahibi oldu. İnsana
ve doğaya saygılı yeşil binalar ve yerleşkeler yaratarak dünyanın daha yaşanabilir olmasını amaçlayan LEED Sertifika
Sistemi, dünya çapındaki en yaygın,
en güvenilir ve en geçerli “Yeşil Bina
Sertifika Sistemi” olma özelliği taşıyor.
Deloitte Türkiye Stratejik Planlama, İş
Geliştirme ve Pazarlama Ortağı Uğur
Süel konuya ilişkin şunları söyledi: “Attığımız her adımda müşterilerimize, çalışanlarımıza ve topluma değer katmak
amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Deloitte Values House’u tasarlarken de
bu anlayışla hareket ettik;
• Y jenerasyonu dikkate alınarak,
esnek, teknolojik donanıma sahip,
çalışanlarımızın her gün ofise
gelmekten keyif alacağı bir ortam
oluşturmayı amaçladık. Bu şekilde
motivasyon ve verimliliği artan
çalışanlarımız, müşterilerimize daha
yüksek kalitede hizmet sunmaya

odaklanıyorlar.
• Deloitte Values House’ta teknolojiyi
iş yapış şeklimizin merkezine
koyarak Deloitte Global’in
sunduğu inovatif çözümleri
Türkiye’ye getirdik. Günümüzün
en önemli sorunlarından biri olan
siber güvenlikle ilgili hizmetleri
sunduğumuz araştırma, geliştirme
ve hizmet verme merkezimiz
Siber İstihbarat Merkezi’nin
yanı sıra, büyük veri konusunda
müşterilerimize yenilikçi
çözümler üretmek üzere Deloitte
Greenhouse’u hayata geçirdik.
Greenhouse ile analitik, teknoloji
ve fasilitasyon teknikleri gibi farklı
disiplinleri bir araya getirerek,
geleneksel problem çözme
metotlarının ötesinde müşterilerimiz
için fark yaratan, inovatif çözümler
üretiyoruz.
• Aynı zamanda akıllı ve yeşil bina
teknolojileri ve anlayışıyla tasarlanan
Deloitte Values House topluma
fayda sağlama misyonumuza hizmet
ediyor”.
Deloitte Türkiye Operasyonlardan
Sorumlu Ortağı Ayşe Epikman ise

konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Yeni
ofisimizin konseptini tasarlarken, Deloitte Values House’un sahip olduğumuz
çevreye duyarlılık prensibimize hizmet
edebilmesi için ‘Yeşil Ofis’ kriterlerine
uygun olmasına dikkat ettik. Bu kapsamda, ofis inşasında kullandığımız
materyal ve mobilyaları zararlı madde
içermeyen, çevre dostu ürünlerden
seçtik. Ayrıca elektrik, ısı, aydınlatma
ve su tasarrufunun sağlanabilmesi
için alanlarında en iyi verimi sağlayan
ürünleri tercih ettik” şeklinde konuştu.
LEED Gold Sertifikası’nın Deloitte Values
House için büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Epikman sözlerine şöyle
devam etti: “Deloitte’un tüm dünyada
sahip olduğu topluma katkı anlayışı
çerçevesinde Deloitte Türkiye olarak,
Amerika Birleşik Devletleri Yeşil Binalar
Konseyi’nden LEED Gold Sertifikası almak
bizim için büyük bir gurur ve mutluluk
kaynağı oldu. Geleceğin teknolojisine,
yaşam biçimine ve duyarlılığına sahip
olan Deloitte Values House ile verimliliğimizi sürdürülebilir bir şekilde artırmaya
devam edeceğiz”.

Aygaz’da yeni genel müdür Gökhan Tezel oldu
Ekim 2009’den bu yana
Aygaz A.Ş.’nin genel müdürlüğü görevini yürüten Yağız
Eyüboğlu, Koç Holding Enerji
Grubu Başkan Vekilliği görevine atandı ve genel müdürlük görevini Gökhan Tezel’e
devretti. 24 yıllık çalışma
hayatının 18 yılını çeşitli Koç
Topluluğu şirketlerinde, son 6
yılını Aygaz’da geçiren Yağız
Eyüboğlu’ndan 1 Ekim 2015 itibarıyla
görevi devralan Genel Müdür Gökhan
8
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Tezel, 6 yılı Aygaz’da Mali Genel
Müdür Yardımcılığı olmak
üzere Koç Topluluğu’nda
22 yıldır görev yapıyor.
Tezel yeni görevi ile ilgili,
“Aygaz gibi 54 yıldır ürün
ve hizmet kalitesi ile müşterisinin, çalışma anlayışı ile
çalışanlarının, bayilerinin,
tedarikçilerinin ve sosyal
sorumlu yaklaşımı ile Türk
toplumunun güvenini kazanmış bir kuruluşun başına geçmiş olmaktan büyük

gurur duyuyorum. Aygaz’a ve Türk LPG
sektörüne önemli katkılarda bulunmuş
Yağız Eyüboğlu’ndan aldığım bayrağı,
çalışma arkadaşlarımla beraber daha
ileri taşımak için heyecanlıyım” dedi.
Gökhan Tezel, iş yaşamına 1993 yılında
Tofaş A.Ş.’de Finans Uzmanı olarak başladı, 1998 yılında Tofaş Finans Müdürü
olarak atandı. Bu göreve ek olarak Koç Fiat
Tüketici Finansmanı A.Ş. Genel Müdürlüğü
görevini üstlendi. 2009 yılından bu yana
da Aygaz Mali Genel Müdür Yardımcılığı
(CFO) görevini yürütüyordu.

Zorlu Grubu güneş enerjisine yatırım yapacak
Zorlu Grubu, enerji sektöründe yenilenebilir kaynaklara ağırlık verecek. Gelecek
projeksiyonunda güneş enerjisine özel
bir yer ayıran grup, bu alandaki faaliyetlerini santral kurma, işletme ve elektrik
satışının yanı sıra, güneş paneli ve saklama teknolojileri, yani batarya üretimine
yatırım yapmayı da planları arasına aldı.
Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül ve
Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, Zorlu
Enerji’nin, B20 kapsamında, Bloomberg
New Energy Finance (BNEF) ile yaptığı
iş birliği sonucunda hazırladığı “Güneş
Enerjisi Raporu”nu medya ile paylaştı.
Ömer Yüngül, grup olarak enerji alanındaki gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, “Güneş enerjisi alanındaki gelişmeleri çok yakından izliyoruz. Dünyada kim
ne yapıyor onlara bakıyoruz. Üşenmeden gidip fuarlara, etkinliklere katılıyor,
incelemeler yapıyoruz. Enerji depolama
teknolojileri konusunda inanılmaz bir
hareket var. Biz güneş enerjisinin sadece
paneliyle uğraşmıyoruz. Nadir toprak elementlerinden, üretiminden, kimyasallarına kadar hepsiyle ilgileniyoruz” dedi.
Türkiye’yi enerji alanında teknoloji ve
kaynaklar açısından şanslı gördüğünü
ifade eden Ömer Yüngül, “Grup olarak
da güneş enerjisi teknolojileri konusun-

daki bütün üretimlere aşinalığımız var.
Benzer teknolojilerle halen uğraşıyoruz.
Biz güneş enerjisinin pilinden ekipmanına kadar her şeyiyle içinde yer alacağız”
dedi.
“Türkiye’nin eylem planı
değişmeli”
Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak
da Türkiye’nin elektrikte 2023 yılında
110 bin MW’lik kurulu gücün hedeflediğini hatırlatarak, “2030 yılında kurulu
güç 130 bin MW’ın üzerine çıkar” dedi.
Ak sözlerini şöyle sürdürdü: “Zorlu
Grubu, güneş enerjisi alanında teknoloji geliştirip ekipman üretimine
dönük yatırım yapmaya hazırlanıyor.
Zorlu Holding enerji saklama teknolojilerine yatırımı da radarına aldı. 40 bin
MW’lık bir ilave kurulu güce ihtiyaç var”.
Türkiye’nin 40 bin MW’lik ilave kurulu
gücü oluşturmak için nükleer, kömür
ve yenilenebilir kaynakları kullanacağını
belirten Sinan Ak, “Kömür fiyat açısından
avantajlı ama bunu uzun vadede kontrol
etmek kolay değil. Bu yüzden Türkiye’nin
eylem planı değişmeli. Çünkü bizim de
hızını tahmin edemediğimiz bir güneş
enerjisi gerçeği var. Hükümet strateji bel-

gesinde güneşle ilgili hedef konusunda
5 bin MW derken bugün 13 bin MW’dan
söz ediliyor. Bu rakam 20 bin MW’lara da
çıkabilir. Tabii rüzgâr enerjisiyle ilgili de
yeni planlar harekete geçirilmeli” dedi.
Türkiye’yi güneş enerjisi konusunda
şanslı bir ülke olarak nitelendiren Sinan
Ak, “Çünkü teknoloji değişirken yatırım
yapacak. Doğru teknoloji seçilirse büyük
bir avantaj sağlayacak. Avrupa’da son 10
yılda sadece YEK yatırımları yapılıyor. Gaz
kullanımı azalıyor. Tabii bunda kömüre
dönüşün de etkisi var” diye konuştu.
Ak, "Enerjide en güvenli liman yenilenebilir kaynaklara dayalı yatırımlar yapmak. Zorlu da 2007’den bu yana sadece
özellikle yenilenebilir kaynaklara dayalı
yatırımlar yaptı. Hem rüzgâr hem jeotermal santraller. Bir de devletten aldığımız
7 adet HES var. Şu anda jeotermal ve
rüzgâr projelerini geliştirmeye devam
ediyoruz. Tabii güneşin yeri apayrı. Bütün
yönleriyle araştırıyoruz. Türkiye kendi
güneş panellerini üretmeli ki, daha çok
yerli katkı sağlanabilsin. Bu konuda hem
insan gücü hem bilgi birikimi var. Devlet,
3 bin MW’lık GES projesini birden fazla
yatırımcıya vererek yerli teknoloji üretimi
de yapmalarını istiyor” diyerek sözlerine
son verdi.

Alstom, Karadeniz Powership Osman Khan Santrali’nin trafolarını tedarik edecek

Alstom, Karadeniz Powership Osman
Khan (KPS12) santrali'nin güç transformatörlerini tedarik etmek için Karadeniz Enerji Grubu ile sözleşme imzaladı.
Karadeniz Powership Osman Khan
Santrali, 486 MW’lık gücüyle dünyanın
en büyük yüzer enerji santrali olacak.
Transformatörlerin teslimatının 2016
başında tamamlanması planlanıyor.
Sözleşme kapsamında Alstom; 200
MVA güç transformatörlerinin üretim ve teslimatını gerçekleştirerek
devreye alma, saha testleri ve yedek
parça temini çalışmalarını yürütecek. Transformatörlerin üretimi, Als-

tom Grid’in dünyanın en modern güç
transformatörleri fabrikalarından biri
olan Gebze’deki tesislerinde üretilecek.
Konu hakkında görüşlerini dile getiren Alstom Grid Güç Transformatörleri
Ticari Direktörü Tunç Tezel, “Alstom
olarak yüzer santral alanında dünya
lideri olan Karadeniz Enerji ile bu projede çalışmaktan çok memnunuz. Bu
sözleşme Alstom transformatörlerinin
kalite ve yüksek performansını ve bu
alandaki teknik uzmanlığını yansıtıyor.
Ülkelerin kısa vadeli enerji taleplerinin
hızlıca ve fiyat avantajıyla karşılanmasına yardımcı olma olanağı daha fazla

insana sürdürülebilir ve güvenilir elektrik sağlamak için önemli bir adım” dedi.
Karadeniz Enerji Grubu (Karpowership),
"Powership" enerji gemisi tasarım ve
üretimine 2007 yılında başladı ve 2010
yılında dünyanın ilk yüzen enerji gemisi
filosunu oluşturdu. Büyük gemiler üzerine inşa edilen bu yüzen enerji santralleri, “Power of Friendship - Dostluk
Enerjisi” projesi adı altında imzalanan
ticari anlaşmalar kapsamında ülkelere
elektrik sağlıyor. İhtiyacı olan ülkelere
hızlı bir şekilde konuşlandırılan yüzen
santraller rıhtıma demirleyerek hemen
elektrik şebekesine bağlantı sağlıyor ve
esnekliği ve elverişliliği ile kısa vadeli
enerji sorunlarını anında çözüyor. Enerji
gemi filosunu genişletmeye devam
eden grup; 9 enerji gemisi ile 1500 MW
olan kurulu gücünü 2017 yılı sonunda 5
bin MW’a çıkarmayı hedefliyor.
yeni enerji • KASIM-ARALIK 2015
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Haber
TSKB’ye İklim Saydamlık Liderliği ödülü
İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak
ve doğal kaynakları korumak amacıyla
iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmeyi hedefleyen iklim değişikliği girişimi CDP Türkiye, “2015 Türkiye İklim
Saydamlık Liderlik Ödülleri"ni açıkladı.
İklim değişikliği stratejilerini CDP platformunu kullanarak açıklayan şirketlerin yer
aldığı İklim Saydamlık Liderlik Endeksi’nde
99 puan ile en yüksek dereceye sahip olan
TSKB, endekste en üst sıralamada yer alan ilk
5 şirket ile beraber “CDP 2015 Türkiye İklim
Saydamlık Liderlik Ödülü’ne” layık görüldü.
4 trilyon dolar büyüklüğe sahip 5 bin
500’den fazla şirketin raporlama yaptığı CDP, kurumların çevresel bilgileri
konusunda dünyanın en büyük veri
tabanı konumunda. CDP Türkiye projesine katılan şirketlerin 2015 yılı “İklim
Saydamlık Liderlik Ödülleri” için derecelendirmesini, CDP’nin geliştirdiği metodolojiye uygun olarak Deloitte Türkiye

yapıyor. Ödüllere karbon ayak izi yönetimi, iklim değişikliği stratejisi ile risk
yönetimi süreç ve sonuçlarında detaylı
bilgi sunabilen şirketler layık görülüyor.
Ödülü “CDP Türkiye 2015 İklim Değişikliği
Raporu”nun tanıtım toplantısında alan
TSKB Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel,
“Türkiye’nin ilk karbon-nötr bankası olarak,
ülkemizin düşük karbonlu üretim düzeyine
geçişine destek vermek gündemimizde ön
sıralarda yer alıyor. Bu amaçla önce kendimizden başladık ve sürdürülebilirliği tüm
bankacılık süreçlerimize entegre ettik. Çevresel ve sosyal etkilerimizi düzenli olarak
ölçüyor, azaltmak için stratejiler belirliyoruz. Kredilendirme süreçlerimizde de çevresel ve sosyal riskleri göz önünde bulunduruyoruz. İklim değişikliği stratejilerimizi
bankamız yönetim kurulu üyeleri ve üst
düzey yöneticilerinin de yer aldığı Sürdürülebilirlik Komitesi’yle belirliyor ve tüm çalışanlarımızın dâhil olduğu bir iş modeli ile

hayata geçiriyoruz. Diğer yandan, sürdürülebilirlik alanındaki somut performans
sonuçlarımızı saydam bir şekilde raporlayarak paydaşlarımız nezdinde önemli bir
sorumluluğu yerine getirdiğimize inanıyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması
için karbon konusu da dâhil olmak üzere
pek çok alanda değer yaratan bir banka
olarak, CDP gibi uluslararası alanda saygın
bir kurum tarafından verilen bu ödüle layık
görülmekten büyük mutluluk duyuyoruz”
diye konuştu.

Akenerji, Ayyıldız Rüzgâr Santrali’nde kapasite artırıyor
Bandırma’da bulunan ve toplam kurulu
gücü 15 MW olan Ayyıldız Rüzgâr Santrali, EPDK’dan alınan izinler neticesinde
28 MW’a çıkarılacak. Sera Gazı Emisyon
Azaltımı kapsamında “Gold Standard”
kriterlerine göre tescil edilen santralin
kapasite artırımı gerçekleştirildiğinde,
yaklaşık 15 bin evin elektrik ihtiyacını
karşılaması planlanıyor. Ayyıldız Rüzgâr
Santrali, Türkiye’de rüzgâr enerjisine
dayalı üretim tesisleri için büyük önem
arz eden ve Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı tarafından başlatılan Rüzgâr
Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi Projesi
bünyesinde bulunma özelliği taşıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akenerji
Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman,
“Akenerji olarak, bir yandan santrallerimizi piyasa fiyatlarına göre optimum
şekilde işletmeye devam ederken, bir
yandan da yenilenebilir kaynaklı üretim tarafında mevcut santrallerimizin
muhtemel kapasite artırım imkânlarını
değerlendiriyoruz. Ayyıldız Rüzgâr
Santrali’nin üretim kapasitesini artırmaya da buradan yola çıkarak karar
verdik. Konuyla ilgili Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu’ndan da gerekli
izinleri aldığımız için mutluyuz” dedi.
Elektrik üretiminin yanı sıra, toptan

enerji ticareti alanında da faaliyet gösteren Akenerji’nin kurulu gücü 1292 MW
seviyesinde.

Alarko Carrier’dan sektörel buluşma

Alarko Carrier, Karadeniz bölgesindeki
yatırımcılar ve mekanik mühendisliği firmalarıyla Trabzon Zorlu Grand
10
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Otel’de bir araya geldi. Alarko Carrier
ürünlerinin tanıtıldığı toplantıya, Alarko
Carrier Grup Koordinatör Yardımcısı Haluk Ferizoğlu ev sahipliği yaptı.
Ferizoğlu’nun Alarko felsefesini anlattığı
açılış konuşmasıyla başlayan seminer,
Ankara Büro Bayilik Satışları Satış Müdürü
Ali İsmet Koçak’ın sunumuyla devam
etti. İklimlendirme sektöründe faaliyet
gösteren firmalardan yaklaşık 140 kişinin katıldığı toplantıda söz alan Alarko
Carrier İş Geliştirme ve Denetleme

Müdürü Özgen Çoğulu, Toshiba Estia Isı
Pompaları hakkında ayrıntılı bilgi verdi.
Program; Alarko Carrier Bireysel ve Ticari
Klimalar Ürün Yöneticisi Faruk Gençyiğit’in
yüksek verimli ve düşük tüketime sahip
Toshiba VRF Sistemleri eğitimiyle devam
etti.
Etkinlik; Alarko Carrier İş Geliştirme ve
Denetleme Müdürü Özgen Çoğulu’nun,
Alman teknolojisi yoğuşmalı Wolf kazanları hakkında verdiği bilgilerin ardından
düzenlenen akşam yemeğiyle sona erdi.

ABB solar pompa sürücüleri
Güneşin gücünü ortaya çıkarın

ACS355 solar pompa sürücüleriyle pompanızın performansını en üst düzeye çıkarın.
Dahili maksimum güç noktası takibi ve otomatik start-stop fonksiyonları pompanızın
gün içinde en yüksek verimle çalışmasını sağlar. ABB solar pompa sürücüleri kuru
çalışma önleme, sensörsüz debi hesabı gibi pompa kontrol fonksiyonlarıyla
yatırımınızı korur. Şebekeden bağımsız olarak çalışabilen solar pompa sürücüleri
düşük bakım masrafı ve uzun süreli verimli çalışma için en iyi çözümdür. Daha fazla
bilgi edinmek için web sitemizi ziyaret edin. www.abb.com/drives

ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
Tel
: (0) 216 528 22 00
Faks : (0) 216 365 29 45
E-mail : sales.drives@tr.abb.com

Haber
“Yerkürenin geleceğini düşük karbon ekonomisi kurtaracak”

İklim değişikliği, çağımızın en önemli
çevresel ve ekonomik sorunları arasında gösteriliyor. Bu değişime dur
demek için sivil toplum kuruluşları alınabilecek önlemlere dikkat çekiyor.
Sürdürebilir Üretim ve Tüketim Derneği
(SÜT-D) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz
Karaosmanoğlu, II. Karbon Zirvesi Sonuç
Raporu’nda yer alan önerileri açıklayarak şu tavsiyelerde bulundu: “Karbon
ayak izimizi düşürmemiz gerektiğini
unutmamalıyız. Yerküremizin geleceğini
düşük karbon ekonomisi kurtaracak.

İklimle mücadele, endüstrilerin sürdürülebilirlik politikalarının lokomotifi olacak".
Aralık 2015’te Paris’te gerçekleşecek 21.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı (COP21) öncesinde açıklamalarda
bulunan SÜT-D Başkan Yardımcısı Prof.
Dr. Filiz Karaosmanoğlu, iklim değişikliği
anlaşmasında Türkiye’nin duruşunun
önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Karaosmanoğlu sözlerine şöyle devam etti:
“Karbon yönetimi, karbon azaltımı ve
emisyon ticareti piyasalarında kişilerin
yanı sıra kurumlara da çok önemli görevler düşüyor.”
“Karbon check-up’ı yaptırmak
gerekiyor”
Düşük karbon ekonomisinin tüm dünyada önem kazandığına vurgu yapan Prof.
Dr. Karaosmanoğlu, şirketlerin bu sürece
karbon check-up’ı yaptırarak başlamaları
gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, “Üretim zincirinin yaşam dön-

güsü boyunca incelenip mevcut görünümün ortaya konulması büyük önem
taşıyor. Endüstrilerin üretimde çevreye
daha az zarar verecek, kirletici salınımını
azaltacak, başta enerji ve su olmak üzere
tüm ham madde girdilerini daha verimli
kullanmaya yönelik iyileştirme ve değişiklikleri yapması gerekiyor. AB hedeflerinde olduğu gibi hep beraber ‘karbonsuzlaştırmayı’ başarmalıyız. Endüstrinin
karbon ayak izinin artmasını engellemeliyiz. Burada başta sanayicilerimiz olmak
üzere hepimize görev düşüyor” dedi.
Prof. Dr. Karaosmanoğlu, Türkiye’nin karbon politikasıyla ilgili önerilerin yer aldığı
II. Karbon Zirvesi Sonuç Raporu ve E-Kitap
çalışmasına SÜT-D web sitesi üzerinden
ulaşılabileceğini bildirdi. Gelenekselleşen Karbon Zirvesi’nin üçüncüsünün
ise 14-15 Nisan 2016 tarihlerinde İTÜ ev
sahipliğinde gerçekleştirileceğini belirten
Prof. Dr. Karaosmanoğlu, zirvede, karbon
yönetimi ile ilgili sorun ve çözümlerin de
paylaşılacağını duyurdu.

MTU Türkiye 25. yılını kutluyor

MTU, Türkiye’deki 25. faaliyet yılını kutluyor. Firma, 25. yıl kutlamalarında
Türkiye'de sahip olduğu hizmet, bakım
ve depolama kapasitelerini iki katına
çıkaracağını duyurdu. MTU Türkiye,
son 5 yılda gelirini 2/3 oranında artırdı
ve işgücünü 2 kat büyüttü. Artık şirket, tesis alanını ikiye katlayarak 14 bin
m2'den fazla alana yayılmayı planlıyor.
MTU Türkiye CEO'su Ekrem Kuraloğlu
şirketin sürdürülebilir büyümesini şu
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sözlerle vurguladı: "Türkiye'deki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Şirketimizin
Türk ekonomisine sağladığı katma değeri
daha da artırmak ana önceliklerimizdendir". Kuraloğlu, MTU Türkiye çalışanlarının
başarılarından dolayı duyduğu gururu,
"Yerli ürünlerle geliştirdiğimiz savunma
uygulamalarının da dâhil olduğu geniş
denizcilik portföyümüze enerji projeleri
de ekledik. Deniz motoru sistemlerindeki
liderliğimiz, güç üretimi sektöründe başa-

rılı olmamıza yardımcı oldu. 2013 yılında
yaptığımız anahtar teslim doğalgaz enerji
santrali projelerimizle pazarda liderlik koltuğuna oturduk. Sunduğumuz anahtar
teslim projelerle 1,2 milyon nüfuslu bir
şehrin enerji ihtiyacını karşılayabiliyoruz"
sözleriyle ifade etti. Kuraloğlu ayrıca,
Türkiye'nin tesis içi elektrik üretimi projelerindeki mühendislik başarılarıyla tüm
dünyada adından söz ettiren MTU için bir
referans pazar hâline geldiğini duyurdu.
MTU markası Rolls-Royce'un Kara-Deniz
biriminde yer alan Rolls-Royce Güç
Sistemleri'nin bir parçası. Rolls-Royce
Türkiye, faaliyetlerini Sivil ve Savunma
Havacılık-Uzay, Denizcilik, Güç Sistemleri ve Nükleer başta olmak üzere
tüm endüstri dallarında sürdürüyor.
Rolls-Royce Güç Sistemleri'nin CFO'su
Marcus A. Wassenberg, "MTU Türkiye
kısa zamanda büyük atılımlar kaydetti. Bu,
Türk girişimcilerin elde ettiği tarihi başarılara çok iyi bir örnek. MTU Türkiye'nin
150 kişilik güçlü kadrosu sayesinde bunu
başardık. Türkiye'de 25 yılda elde ettiğimiz başarılardan ötürü son derece mutluyuz ve pazardaki yolumuza kararlılıkla
devam edeceğiz" dedi.

ETD, “Enerji Ticareti ve Risk Yönetimi
Eğitimi” düzenledi

Personelinizin İş Güvenliğini ve Santralinizin
verimliliğini arttırabilirsiniz! Prüftechnik
Durum İzleme Sistemleri ve Lazerli Hizalama
Ekipmanları ile 7/24 Güvendesiniz!

Enerji Ticareti Derneği’nin
(ETD) “Risk Yönetimi Bilincini
Arttırma” ve “Risk Yönetimi
Metodolojileri”nin kullanımını
yaygınlaştırma stratejisi paralelinde, ETD Eğitim Çalışma
Grubu'nun hazırladığı İstanbul
Enerji Ticareti ve Risk Yönetimi
Günü eğitim programı Sabancı
Center'da gerçekleştirildi.
Sektör katılımcılarının yanı
sıra, enerji sektöründe faaliyet gösteren aracılık, danışmanlık, teknolojik servis
sağlayıcılığı yapan firmalar
ve finansal kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı etkinlik, 200 kişinin üzerinde yoğun bir katılımla gerçekleşti.
ETD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Aşık yaptığı açılış konuşmasında
enerji ticaret hacminin gelişmesiyle birlikte risk hacminin ve risk
çeşitliliğinin de arttığından bahsederek, risk yönetimi bilincinin
yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti. Programın hazırlanışı
ve ETD çalışmaları hakkında da bilgiler veren Aşık, çalışma gruplarının ve üyelerin bu gruplara katkılarının önemine vurgu yaptı.
Bu eğitimin, Türkiye’de bu kapsamda ve yaygın katılımla yapılan ilk “Risk Yönetimi” eğitimi olduğunu söyleyen Aşık, “Risk Yönetimi ve Ticaret“ konularında daha kapsamlı ve “Sertifikalı Eğitimler” de planladıklarını belirtti.
19 konuşmacı ve panelistin yer aldığı program Enerjisa’dan Caner
Yurdakul’ un moderatörlüğünde gerçekleşti. Yedi sunum ve üç
panelden oluşan seminerde; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen “Elektrik Piyasalarında Risk yönetimi ve
Finansal Modelleme” çalışması ve bu kapsamda düzenlenen
anketin de tanıtım sunumu yapıldı. ETD’nin düzenlediği “ Risk
Yönetim Bilincini Arttırma” ve “Risk Yönetim Metodolojileri”nin
anlatıldığı eğitim seminerinde Enerjisa, Garanti Bankası, 2M,
Fina, Aksa, Danske, ETKB – SGB, Naksan, Limak, İş Yatırım, Borsa
İstanbul, Gama, RWE, Statkraft, AGE, E.On firmalarından konuşmacılar ve katılımcılar yer aldı.

Haber
Enerjisa, 2015’in ilk 9 ayında net kârını 151 milyon TL’ye yükseltti

Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul,
enerji alanındaki faaliyetlere ilişkin
olarak, “Enerjisa, 2015 yılında yüksek

hidroelektrik üretimi ve üretim optimizasyon faaliyetlerinin etkisinden
olumlu etkilenmeye devam etmektedir. Enerjisa, 2015 yılındaki başarılı performansı sonucunda, geçen
yılın ilk 9 ayında 104 milyon TL zarar
ederken, bu yılın aynı döneminde net
karını 151 milyon TL’ye yükseltti” dedi.
Enerji sektöründeki gelişmelere ilişkin
açıklamalarda bulunan Kurtul sözlerini
şu şekilde sürdürdü: “Düşük enerji fiyatları, elektrik sektöründeki liberalleşme
için çok uygun bir fırsat sunuyor. Bugün
Türkiye’nin en modern, en verimli
doğalgaz santrallerinin düşük elektrik
fiyatları nedeniyle doğalgaz maliyetlerini karşılayamadığı için çalışmadığı
zamanlarda, düşük verimli santraller
alım garantili sözleşmeler sebebiyle üre-

time devam edebilmekte ve maalesef
bu durum ülkemiz ekonomisine zarar
vermektedir. Dağıtım bölgelerindeki
yeni tarife dönemine ilişkin parametreler, özel sektörün yatırımlarına devam
etmesi ve müşterilerine kaliteli hizmet
sunmayı sürdürebilmesi için son derece
önemli. Özel sektör dağıtım şirketleri,
Türkiye’deki kayıp kaçağın düşmesinde
ve dolayısıyla sektördeki verimliliğin
artmasında büyük rol oynuyor. Nihai
tüketicilerin elektriği en uygun fiyatlarla
alabilmesi, hizmet kalitesinin artması
ve enerji güvenliğinin sağlanabilmesi
için sektör şirketlerinin tam rekabetçi
bir piyasada faaliyet gösterebilmesi
ve elektrik perakende sektöründeki
tam liberalleşmenin gerçekleşmesinin
gerekliliğine inanıyoruz”.

Ezinç Grup’dan Kuşadası Devlet Hastanesi’ne güneş enerjisi sistemi

Ezinç Grup, Kuşadası’nda Sağlık Bakanlığı
tarafından yaptırılan 150 yataklı devlet
hastanesinin solar termal güneş enerji
sistemi uygulamasını hayata geçirdi.
Hastaneye kurulan solar termal güneş
enerji sistemi ile yıllık yaklaşık 15 m3

fuel – oil yakıt tasarrufunda bulunulacak.
Bunun parasal karşılığı ise yıllık 20 bin TL
olacak. Kurulan sistem ile doğaya yıllık 41
bin 800 kg karbondioksit salınımı engellenecek. Bu da yılda 1 dekar ormana (164
ağaç) eşdeğer bir seviye anlamına geliyor.
Kamu tarafından gerçekleştirilen birçok hastane, cezaevi, öğrenci yurdu
ve spor salonu gibi büyük ölçekli yapı
projelerine enerji tasarrufu sağlayan;
solar termal sistemlere hem ürün hem
de proje uygulaması olarak katkı veren
Ezinç Grup, 150 yataklı Kuşadası Devlet Hastanesi’nde solar termal güneş
enerji sistemi uygulamasını da başlattı.

Proje taahhüdü Erme İnşaat firması tarafından yürütülen, uygulaması Ezinç Solar
Termal Proje ve Montaj Ekibi tarafından
gerçekleştirilen sistemde, kurulu gücü
200 kW değerinde ve toplam yüzey
alanı 274 m2 olan yüksek verimli Ezinç
Superline L UBB 10 güneş kolektörü
kullanıldı. Sistem atmosfere kapalı cebri
sirkülasyonlu solar termal sistem olarak projelendirildi. Sistemde kullanılan
güneş kolektörlerinin mekanik tesisat
boru dağılımlarında Tichelman Yöntemi
kullanıldı. Böylelikle sistemde kullanılan
güneş kolektörlerinde homojen verim
dengesi sağlandı.

Baymak’ın atık ısı değerlendirme projesine hibe desteği
Baymak’ın atık ısı değerlendirme projesi,
İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan “Temiz
ve Verimli Enerji Mali Destek Programı
(İşletmeler)” kapsamında % 50 hibe
desteği almaya hak kazandı. Projeyle,
Baymak Makina A.Ş. üretim tesislerindeki emaye hattında emayelenmiş
tankları 85 °C’de pişiren kutu fırında
yapılacak iyileştirmeler sonucunda
fırının daha verimli çalışması sağlandı.
Bacadan atılan yüksek sıcaklıktaki atık
gaz geri kazanılarak emaye yıkama
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banyolarının ısıtılmasında kullanıldı.
Projeyle, emaye pişirme fırını yakma
sistemi değiştirildi, fırın izolasyonunun
revizyonu yapılarak geri kazanılan atık
ısı ile emaye banyo suyu ısıtılmaya başlandı. Böylece hedeflenen 100 bin 243
m3 doğalgaz tasarrufunun ilk adımı atıldı.
Proje kapsamında 65 çalışana süreç hakkında bilgilendirme yapıldı ve şirkette
enerji verimliliği farkındalığı artırıldı.
Baymak Genel Müdürü Ender Çolak,
yapılan iyileştirmelerle yaklaşık 17 tonluk

karbondioksit emisyonunun engellenmiş olacağını, böylece hava kalitesinin
iyileşmesine 52 ağacın vereceği katkıya
eşdeğer bir performans sağlanacağını
söyledi. Projenin kendisini 4 yıla yakın
bir sürede amorti edeceğini vurgulayan
Çolak, “Projeyle, mevcut fırında tüketim
ve kayıpları ortadan kaldırdık. Kutu fırın
verimli çalıştığı için pişirilen ürünlerin
kalitesi arttı. Böylece daha kaliteli termosifon ve boyler üretimi gerçekleştirmeye
başladık” dedi.

Dağıtım şirketlerinden alınan izinlere yönelik yargıdan önemli karar
Lisanssız elektrik pazarında 1 MW’lık proje
başvuruları için dağıtım şirketlerinden alınan izinlerde son dönemde yaşanan sıkıntılar konusunda yargı önemli bir karar aldı.
Güneş santrali (GES) kurmak isteyen ancak
dağıtım şirketi tarafından başvurusu reddedilen 16 şirketin talebi doğrultusunda
Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Karar
çok sayıda elektrik üreticisini ve dağıtım
şirketini yakından ilgilendiriyor. 1 MW
gücünde lisanssız güneş enerjisi santrali kurmak ve Afşin Elbistan’a bağlantı
yapmak isteyen ancak bu talebi Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınan

olumsuz görüşe dayandırılarak AKEDAŞ
Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından reddedilen 16 şirket konuyu yargıya taşıdı. Şirketler, dağıtım şirketinin kararının hukuka
uygun olmadığı iddiasını dile getirdi.
Avukat Melih Akkurt’un 16 şirketin yaptığı 46 başvuru için yürüttüğü hukuki
sürecin sonunda Kahramanmaraş İdare
Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde kararını
açıkladı.
Mahkeme, Kipaş Holding’in Elektrik
Dağıtım şirketi olan AKEDAŞ’ın şirketlerin yaptığı bağlantı başvurusunu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
mevzuatta yer almayan olumsuz görü-

şüne dayanarak reddedemeyeceğine
karar verdi ve yürütmeyi durdurdu.
AKEDAŞ’ın başvuruları ön değerlendirme
ve teknik değerlendirme süreçlerinden
geçirdikten sonra sonuçlandırması
gerekirken, mevzuatta yer almayan bir
prosedür işlettiğine dikkat çeken İdari
Mahkeme, “Bu işlemin uygulanması
hâlinde telafisi güç ve imkansız zararların
oluşacağı konusunda duraksama bulunmamaktadır. Bu nedenle dava konusu
işlemin, uygulanması hâlinde telafisi güç
zararlar doğabileceğinden teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına
karar verilmiştir” sonucuna vardı.

Garanti Bankası’na “CDP 2015 Türkiye İklim Performansı Liderliği” ödülü
Garanti Bankası, CDP platformunu kullanarak iklim değişikliği stratejilerini
açıklayan şirketler arasında, Performans
Derecelendirmesi’nde en yüksek grup
olan A Bandı’nda yer alarak “CDP Global
Leaders Report”a dâhil olan tek Türk şirketi oldu ve bu kapsamda “CDP 2015 Türkiye İklim Performansı Liderliği” ödülünü
almaya hak kazandı. Garanti ayrıca, iklim
değişikliği stratejilerini açıklayan şirketlerin yer aldığı “Carbon Disclosure Leadership Index”e dâhil şirketler arasında da en
yüksek puanları alarak, endeksin en üst
% 10’luk grubuna dâhil 5 şirket arasına
girdi. Böylece geçen yılın ardından ikinci
kez “CDP 2015 Türkiye Karbon Saydamlık Liderliği” ödülüne de lâyık görüldü.
Konuyla ilgili görüş bildiren Garanti
Bankası Genel Müdürü Yardımcısı Ebru
Dildar Edin, “Sürdürülebilirliği gelecek
nesillere bir borç, bir sorumluluk olarak
gören Garanti, bu politika çerçevesinde
iklim değişikliği ve etkileri konusunda

aldığı ödüllere yenilerini
ekledi. Bilindiği gibi CDP,
iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal
kaynakları korumak amacıyla şirketlerin bu yöndeki
stratejilerini, risklerini ve
fırsatlarını anlamasını sağlayan bir raporlama sistemi.
Kurumsal yatırımcılar yatırımlarını korumak amacıyla,
CDP’nin desteğiyle, çevresel
dışsallıklardan kaynaklanan
uzun dönemli riskleri azaltmaya yönelik aksiyonlar almaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda CDP’den aldığımız liderlik
ödülleri, Garanti’nin bu alandaki öncü
pozisyonunu sürdürdüğünü kanıtlıyor.
Bu sonuçlar, Yönetim Kurulu seviyesinde
başkanlık edilen Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sürdürülebilirlik Ekibimizin iklim
değişikliğiyle mücadele çalışmaları açısından bizi çok motive ediyor. Bu önemli

ödülü kazanmamızda,
müşterilerimize yönelik
çalışmalarımızın yanı sıra
çevreye doğrudan etkimizi
yönetmek ve olabildiğince
azaltmak amacıyla sistematik çalışmaların önemli
katkısı oldu. Geçtiğimiz yıl;
yakıt, elektrik ve soğutma
gazı kullanımı gibi doğrudan neden olduğumuz
tüm karbon emisyonlarını
% 15 oranında azalttık.
Geçtiğimiz ay sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımızda kayda değer
etkiler yaratacak aksiyonları içeren İklim
Değişikliği Eylem Planımızı açıkladık.
Önümüzdeki dönemde, kurulu güçte
% 35 pazar payına sahip olduğumuz
rüzgâr enerjisi yatırımları başta olmak
üzere, düşük karbonlu ekonomiye geçiş
için gerekli yatırımlara destek vermeye
devam edeceğiz” dedi.

Dünya Enerji Kongresi 2016’nın ana maddeleri G20 Sonuç Bildirgesi’nde yer aldı
2016’da Türkiye’de düzenlenecek 23.
Dünya Enerji Kongresi’nin gündem
maddelerinden olan enerji verimliliği, Sahra-Altı Afrika’da enerji hizmetlerine erişim ve iklim değişikliği
G20 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nin
önemli konuları arasındaydı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bildirgede,
dünyada 1.1 milyardan fazla insanın
elektriksiz yaşadığı belirtildi ve enerji

yoksulluğun en üst düzeyde olduğu
Sahra-Altı Afrika’ya dikkat çekildi. Erdoğan yaptığı açıklamada, Sahra-Altı Afrika
ülkelerinin enerjiye erişimini kolaylaştıracak G20 Enerjiye Erişim Eylem Planı:
Enerjiye Erişimde Gönüllü İşbirliği’nin
onaylandığını belirtti. Liderler, enerjiye
erişimin kalkınmaya sağladığı katkıyı
kabul ederek, G20 koordinasyonu, güçlendirme kararı aldılar. G20 söz konusu
plan çerçevesinde Afrikalı ülkeler ve

ilgili bölgesel ve uluslararası kuruluşlar
ile birlikte çalışacak ve iş birliği yapacak.
Enerji verimliliğine vurgu yapılan bildirgede, “Temiz enerji teknoloji yatırımlarını
artırma ve bu alandaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleme konularını da içeren enerjiye ilişkin eylemlerin
iklim değişikliği ve etkileriyle mücadelede önemli olduğunun bilincindeyiz.
G20 yenilenebilir enerji seçenekleri listesini onaylıyoruz” ifadesi yer aldı.
yeni enerji • KASIM-ARALIK 2015
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Haber
Prysmian Group Türkiye uyarıyor: "Her Solar (PV) Kablo Aynı Değildir..."

Prysmian Group’un Türkiye operasyonu
Prysmian Group Türkiye, "Dikkat! Her
Solar (PV) Kablo Aynı Değildir..." girişimini hayata geçirdi. "Dikkat! Her Solar
(PV) Kablo Aynı Değildir..." girişimini, ilk
kez 1 Ekim günü Kayseri’de ve ardından
2 Ekim günü Konya’da düzenlenen organizasyonlarla tanıtan Prysmian Group Türkiye, ülke genelinde birçok seminer ve
tanıtım aktivitesi düzenlemeyi hedefliyor.
Firma, söz konusu girişim kapsamında
kabloların güvenliklerini, yüksek performanslarını ve toplam proje maliyetlerinde
sağladığı avantajları değerlendiriyor.

Prysmian Performans Testi (PPT) sonuçlarına göre, Prysmian Group Türkiye’nin
Solar (PV) kabloları, TÜV şartlarının üzerinde performans gösteriyor ve standart
ömür süresi olan 25 yıldan daha uzun
işlevlerini sürdürüyor. Aynı zamanda,
Solar (PV) kablolarını Almanya’nın test ve
belgelendirme kuruluşu VDE uygunluğu
ile sertifikalandıran firma, EN sertifikalı
ürünlerini Avrupa’dan önce, Almanya ile
eş zamanlı olarak Türkiye pazarına sundu.
“Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” misyonu
kapsamında, Prysmian Group Türkiye’nin
yetkili isimleri ile birlikte sektörden isimlerin bir araya geldiği seminerlerde;
Prysmian Group Türkiye OEM & Özel
Kablolar Satış Direktörü İlhan Öztürk
Dikkat! Her Solar (PV) Kablo Aynı Değildir... Sistemin Maliyet Yapısı” konusuna
dikkat çekerken, Prysmian Group Türkiye Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü
Tamer Yavuztürk, "Dikkat! Her Kablo Aynı

Değildir... Geçmişten bugüne”, Prysmian
Group Türkiye Malzeme Teknolojileri
Müdürü Alaettin Şenkaya "Dikkat! Her
Solar (PV) Kablo Aynı Değildir... Teknik
Bilgilendirme”, Prysmian Group Almanya
Solar Satış Sorumlusu İlker Aksoy ise “Solar
(PV) Kablo Yapısı, Almanya Güneş Enerjisi
Pazarı ve Pazardaki Problemler” gibi konuları ele alıyor. Solarbaba Platformu adına
İş Geliştirme Müdürü Merve Düzağaç da,
“Sayılarla Güneş Enerjisi” hakkında gelişmeleri paylaşıyor. Seminerlerin ardından,
düzenlenen saha ziyaretleri ile paylaşılan bilgiler sahada pekiştirilmiş oluyor.

Siemens, Kazan Kojenerasyon Santrali’ne gaz ve buhar türbinleri sağlıyor

Siemens, Ciner Kazan Soda Kojenerasyon
Santrali’ne gaz ve buhar türbinleri sağlıyor. Siemens’in bu projedeki müşterisi,
projenin anahtar teslim EPC yüklenicisi
olan China Tianchen Engineering Corporation (TCC), nihai müşteri ise Ciner
Grubu’na bağlı Kazan Soda Elektrik Şirketi oldu. Santralin 2017 yılının sonunda
operasyona başlaması planlanıyor.
Siemens tarafından geliştirilen özel çözüm
sayesinde %80’in üzerinde toplam enerji
verimliliğine ulaşacak olan Kazan Kojenerasyon Santrali’nin ülke ekonomisine
büyük bir katkı sağlaması bekleniyor.
F-sınıfı gaz türbinli enerji santrali teknolojisini baz alan Kazan Kojenerasyon Santrali,
Siemens tarafından geliştirilen özel çözüm
ile kojenerasyon durumuna geçtiğinde
saatte 390 tona kadar buhar sağlayıp,
16
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yoğuşma modunda 375 MW’a kadar enerji
üretebilecek. Proje kapsamında Siemens,
1 adet SGT5-4000F gaz türbini, 1 adet çift
gövdeli SST-800/600 buhar türbini, 1 adet
SGen-1200A jeneratör, 1 adet SGen-100A
jeneratör ve gereken elektrik, enstrümantasyon ve kontrol ekipmanlarını sunuyor.
Ciner Grubu , tesisin servis ve bakım operasyonları için de Siemens uzmanlığına
güvenerek gaz türbini, buhar türbini ve
jeneratörlerin uzun dönem bakım ve
servisi için 12 yıllık bir anlaşma imzaladı.
Ciner Enerji & Maden Grubu Başkanı Gürsel Usta, santralle ilgili olarak şunları ifade
etti: “Ciner Grubu’nun sahibi olduğu Kazan
Projesi dünyanın en büyük çözelti madenciliği tesisi, dünyanın en büyük yüksek
yoğunluğa sahip soda külü ve sodyum
bikarbonat tesislerinden biri ve Türkiye’nin
en büyük kojenerasyon enerji santrali
olmak üzere üç ana tesisten oluşuyor.
Ciner Grubu olarak bu projede Siemens’le
çalıştığımız için çok mutluyuz. Daha önce
de birlikte gerçekleştirdiğimiz zorlu projelerde elde ettiğimiz başarılara dayanarak
Siemens’e tam anlamıyla güveniyoruz.”
Doğal soda külü dünyada en çok talep
gören 10 element arasında yer alıyor ve

cam, deterjan ve gıdada kullanılan sodyum bikorbonat üretiminde faydalanılıyor. Tesis tamamlandığında Ciner Grubu
dünya soda külü üretiminin % 9’unu sağlayacak. Türkiye ve Ciner Grubu da dünyanın en büyük soda külü üreticisi olacak.
Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ise şöyle
konuştu: “Kazan Kombine Çevrim
Kojenerasyon Tesisi’ne güç sağlamaktan gurur duyuyoruz. Siemens’in hâli
hazırda Ambarlı, Antalya ve Denizli’de
bulunan Türkiye enerji santrallerinde
altı adet F-sınıfı gaz türbini faaliyette.
Kazan Kojenerasyon Santrali ise, Türkiye’deki yedinci F-sınıfı gaz türbinimiz
olacak. Buna ek olarak, yine ülkemizde
son 2 yılda yatırımcılara ve ekonomiye
önemli katkısı olan yüksek verimli H-sınıfı
gaz türbinin de 4 adet satışı gerçekleştirildi. Kazan Projesi kapsamında yeni iş
birliğimiz, Türkiye’de büyük gaz türbinlerindeki pazar payımızı daha da artırıyor”.
Siemens tarafından bu proje için temin
edilecek gaz türbini Berlin’de bulunan
fabrikada, buhar türbini Görlitz tesisinde
ve jeneratörler ise Erfurt Almanya’da üretilecek.

Haber
Danfoss, DAF Enerji'yi satın aldı

Danfoss, Türkiye'de gelişen bir pazar
olan daire istasyonu pazarında faaliyet gösteren DAF Enerji'yi satın
alma anlaşmasının imzalandığını bildirdi. Daire istasyonu pazarında kilit
oyuncu olan her iki şirketin birleşmesi,

Danfoss'un Türkiye'de ana faaliyet alanı
olan ısıtma işini güçlendirmesine ve
ivme kazandırmasına yardımcı olacak.
Danfoss Isıtma Segmenti Başkanı Lars
Tveen: “DAF Enerji'nin satın alınması
Danfoss açısından çok önemli bir yatırım. Bu sayede üretim tesislerine sahip
olarak Türkiye pazarında konumumuzu
sağlamlaştıracak ve güçlendireceğiz.
Türkiye, Danfoss Grubu açısından güçlü
büyüme potansiyeli ile önemli ve stratejik bir pazar. Türkiye binalarda enerji
verimliliğini artırma yönünde önemli
atılımlar gerçekleştirdi. DAF Enerji ile
birlikte Türkiye'de daire istasyonu işinde
müşterilerimizin menfaatine büyük

gelişim potansiyeli görüyoruz" dedi.
DAF Enerji'nin kurucusu ve Genel
Müdürü Mehmet Tayfun Başaran: “Isıtma
pazarında Danfoss’un tecrübesi ve yetkinlikleri ile işlerimizi daha da güçlendirme imkânı bizi heyecanlandırıyor.
Danfoss bünyesine katılmak, DAF ürün ve
hizmetlerini mevcut Danfoss çözümleri
ve projeleriyle birleştirmek ve Türk pazarında bölgesel/merkezi enerjiyi tanıtmak
yönünde eşsiz bir imkân sunuyor” dedi.
Anlaşma şartlarına göre Danfoss, DAF
Enerji hisselerinin % 60'ını şimdi, kalan
hisselerini ise önümüzdeki yıllarda
satın alacak. Satın almanın 2018 yılının
başında tamamlanması bekleniyor.

Finans Leasing’den KOBİ’lere yeşil enerji desteği

Green for Growth Fonu (GGF), Finans
Leasing’e Türk KOBİ’lerinin enerji tasarrufu daha yüksek ekipmanlara geçmesini desteklemek amacıyla 15 milyon
Euro’luk kaynak sağladı. Finans Leasing,
ek olarak, yenilenebilir enerji yatırımlarına ait finansal kiralamaları ve özellikle
güneş kaynağından enerji üretmek
üzere çalışmalar yapan fotovoltaik
sektörünü finanse etmeyi planlıyor.

Yaratılacak kaynak ile şirketlerin yıllık
enerji tüketiminde 16 bin 500 MWh tasarruf edilmesi ve karbondioksit emisyonlarında da 3 bin 600 ton azalma sağlanması
hedefleniyor. Yaklaşık 5 bin müşterisi ile
Türkiye’nin en büyük leasing şirketlerinden
biri olan Finans Leasing’in portföyünün
% 48’i KOBİ’lerden oluşuyor. Özellikle
enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji
alanlarında deneyimli olan kurum,
GGF’den edindiği kaynağı, çoğunlukla
ileri teknoloji ekipmanlarıyla çalışan tekstil, üretim, inşaat, sağlık ve baskı alanına
yaymayı planlıyor. Güneydoğu Avrupa
Green for Growth Fonu Başkanı Christopher Knowles, “Türkiye, büyüyen ekonomisi
ile enerji üretim ve tüketimini optimize
edecek büyük potansiyeli sayesinde
enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji
çalışmalarının önem kazandığı ülkeler

arasında bulunuyor. Finans Leasing’in
bu alandaki uzmanlığı ve Fon’un ulaşmayı hedeflediği kitle ile arasındaki bağ
da rekabet güçlerini enerji verimliliği
ile artırmak isteyen girişimcilere ulaşabilmemizi garanti altına alıyor” dedi.
GGF ile ilk kez bir iş birliği yaptıklarını
belirten Finans Leasing Genel Müdürü
Murat Alacakaptan ise, “Bu iş birliği bize
büyük bir potansiyelin bulunduğu enerji
verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarında avantaj sağlıyor. GGF kredisi ile
dinamik ekonomimizin belkemiği olan
ve yeşil enerji çalışmaları ile verimliliklerini artırıp, tasarruf sağlamak isteyen
KOBİ’lere daha cazip ürünler sunma
imkânı yakaladık. Doğal kaynaklarımızı
da korumamıza yardım edecek olan bu
iş birliğinin uzun soluklu olacağına inancımız tam” dedi.

“Fuel Oil Dönüşüm Projesi ilk 9 ayın gurur verici gelişmelerinden biri oldu”
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu,
2015 yılının ilk 9 ayında en gurur verici
gelişmelerinden birinin, Tüpraş’ın Fuel
Oil Dönüşüm Projesi’nin tüm üniteleriyle
tamamen devreye girmesi olduğunu
belirtti. Yaklaşık 3 milyar dolar yatırım ile
gerçekleştirilen bu tesisin devreye girmesi
sonucunda, önemli bir kısmı ithalatla karşılanan motorinin üretim artışı ile Türkiye'nin
cari açığının azaltılmasına katkıda bulunduklarına dikkat çeken Levent Çakıroğlu,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Böylece Tüpraş,
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başta motorin olmak üzere ithal edilen
katma değerli ürünlerdeki yerli üretimimizin artmasını sağlayarak ülkemiz ekonomisi için yarattığı değeri önemli derecede artırmış oldu. Tüpraş, bu sayede daha
rekabetçi ve küresel rafineri marjlarındaki
dalgalanmalara daha dirençli bir oyuncu
hâline geldi. Yılın ilk 9 ayında Akdeniz rafineri marjlarındaki iyileşmenin yanı sıra Fuel
Oil Dönüşüm Projesi’nin de katkısıyla gerek
finansallar gerekse de büyüme açısından
oldukça olumlu bir tablo ile karşılaştık”.

Gamesa 3 ülkede toplam 72,5 MW’lık anlaşma imzaladı

İspanyol rüzgâr türbini üreticisi Gamesa;
Türkiye, Kıbrıs ve Kuveyt’teki pozisyonlarını yaptığı yeni anlaşmalarla güçlendiriyor. Yapılan anlaşmalar kapsamında
toplam 72,5 MW’lık türbin satışı gerçekleştirecek olan Gamesa, Türkiye’ye

52.5 MW, Kıbrıs ve Kuveyt’e de 10’ar
MW’lık türbin temin edecek. Öte yandan Gamesa, Kuveyt’in ilk rüzgâr tesisi
de olacak projeyle, faaliyet gösterdiği
ülke sayısını da 54’e yükseltiyor. Gamesa
bu üç ülkede olduğu gibi spot pazarların % 25’inde kurulum gerçekleştiriyor.
Gamesa, Türkiye’de Ado Enerji firmasının
projeleri için toplam 40 MW’lık türbin
temini ve kurulumu gerçekleştirecek.
Ado Enerji’nin Akyurt ve Konakpınar
projeleri için 7’şer adet G114-2.0 MW’lık
türbin ve Karaçayır projesi için de 6 adet
G114-2.0 MW’lık türbin sağlayacak.
Anlaşmaya göre, Gamesa ayrıca 5 yıl
boyunca türbinlerin işletme ve bakım
hizmetlerini verecek. Gamesa’nın MaxPo-

wer teknolojisine sahip türbinler, bu teknoloji sayesinde nominal kapasitelerini
2.0’dan 2.1 MW’a kadar çıkararak, toplam
40 MW’lık kapasitenin de 42 MW’a kadar
yükseltilebilmesini sağlıyor. Söz konusu
türbinler, proje planına uygun olarak,
2016 yılının ikinci çeyreğinde teslim
edilmeye başlanacak ve üçüncü çeyrekte de tamamlanmış olacak.
Gamesa ayrıca, Kazancı Holding’in Datça
rüzgâr santrali için 5 adet G114-2,5
MW’lık (toplam 12,5 MW) türbin temini
de gerçekleştirecek. Türbinler, 2016 yılının ikinci çeyreğinde teslim edilmeye
başlanacak. Datça projesiyle Gamesa’nın
söz konusu G114-2,5 MW türbinleri de
Türkiye pazarında tanıtılmış olacak.

CDP Türkiye 2015 İklim Değişikliği Raporu açıklandı

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim
Forumu tarafından Akbank’ın ana sponsorluğu ve Deloitte Türkiye’nin derecelendirme ve raporlama desteği ile yürütülen

CDP Türkiye 2015 İklim Değişikliği Programı Raporu açıklandı. Rapor, 19 Kasım
2015 Perşembe günü, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi the Seed’de
yapılan etkinlik ile kamuoyuna duyuruldu.
Şirketlerin iklim değişikliğine yönelik stratejilerini uluslararası kurumsal yatırımcıların bilgisine sunabileceği bir platform
sağlayan CDP, dünyanın en prestijli ve
yaygın çevre girişimlerinden biri olarak
kabul ediliyor. CDP Türkiye 2015 İklim
Değişikliği Raporu, CDP’ye Türkiye’den
dâhil olan 46 şirketin verdikleri yanıtların
analizini içeriyor. Bu projeye 2010'dan
itibaren yanıt veren şirketlerin sayısında
% 250 oranında bir artış yaşandı. Bu şir-

ketlerin % 95’i iklim değişikliğini üst
düzey ve yönetim kurulu seviyesinde
ele aldığını, % 89’u da iklim değişikliğini
iş stratejilerine entegre ettiğini açıkladı.
CDP Türkiye İklim Liderleri’nin de ödüllendirildiği etkinlikte, yerel olarak belirlenen “CDP İklim Saydamlık Liderlik Endeksi
(CDLI)" listesinde yer alan T. Sınai Kalkınma
Bankası, Brisa, Garanti Bankası, Turkcell İletişim Hizmetleri ve Arçelik CDP Türkiye İklim
Saydamlık Lideri ödüllerini aldılar. Küresel
olarak belirlenen "CDP İklim Performans
Liderlik Endeksi"ne (CPLI) girerek A bandında yer almaya hak kazanan tek Türk şirketi ve CDP Türkiye İklim Performans Lideri
ödülünün sahibi Garanti Bankası oldu.

Türkiye Enerji Zirvesi’nde büyük ödül Enerjisa’nın
Türkiye enerji sektörünün en büyük şirketlerini her yıl farklı şehirlerde bir araya
getiren Türkiye Enerji Zirvesi’nin altıncısı bu yıl Konya’da düzenlendi. Enerji
ve ekonomi alanında bürokrat, sektör
temsilcileri, özel şirketler ve Enerjisa’nın
üst düzey yöneticilerinin yer aldığı
zirvede, sektörün gelişmesine katkıda
bulunan projeler ödüllendirildi. Enerjisa
Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat
Pınar alınan ödül hakkında, “Türkiye’de
20 milyon kullanıcıya kesintisiz ve kaliteli enerji sunma stratejisiyle altyapı
çalışmalarını ve teknoloji yatırımlarını
sürdürüyoruz. Elektrik dağıtımındaki

öncü rolümüzü koruyarak, ödül aldığımız mobil uygulama gibi teknolojik yeniliklerle hizmet kalitemizi hızla
yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.
Türkiye’de bir ilk olan 186 Çağrı Merkezi
uygulamasına, IOS ve Android işletim sistemli mobil cihazlardan erişilebiliyor. Başkent, Ayedaş ve Toroslar elektrik dağıtım
bölgelerindeki İstanbul Anadolu Yakası,
Ankara, Bartın, Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Çankırı, Kırıkkale, Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Kilis ve Osmaniye illerinde geçerli olan mobil uygulama; “Arıza
Bildir”, “Arıza Kaydını Sorgula” ve “Planlı
Kesinti Sorgula” bölümlerinden oluşuyor.

“Arıza Bildir” başlıklı bölümden kullanıcılar sistemde kayıtlı adresleri, o an
bulundukları bölge veya farklı bir adres
için aydınlatma, elektrik kesintisi, arıza
kaydı ve acil durumlar konusunda
kayıt oluşturabiliyor. Oluşturulan kayıtlar bilgi sistemi üzerinden anında sisteme kaydedilerek sahaya aktarılıyor.
“Arıza Kaydını Sorgula” bölümünde ise
kullanıcılar oluşturdukları kayıtlarının
durumunu sorgulayabiliyorlar. “Planlı
Kesinti Sorgula” bölümünden de planlı
bakım, iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilerden 72
saat öncesinde haberdar olunabiliyor.
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Haber
Schneider Electric’ten Kaş-Kekova’da sürdürülebilir turizme destek
restoran sahiplerine dağıtılmaya başlandı.
Lambaların 60 tanesi Kaş-Kekova’da, kalan
40 tanesi de WWF-Türkiye’nin Türkiye’de
sürdürdüğü doğa koruma projelerinde kullanılacak. Bu projeler arasında
Adana-Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme
Sahası’nda yürütülen yeşil deniz kaplumbağalarını koruma çalışmaları ve Kafkasya
Ekoloji Koridoru da var. Her iki proje de
elektriğin olmadığı bölgelerde çok sayıda
saha çalışması içeriyor.

WWF-Türkiye’nin, Kaş-Kekova Özel
Çevre Koruma Bölgesi’ndeki turizmciler
ve kamu kuruluşlarıyla birlikte çalışarak
hayata geçirdiği Kaş-Kekova Sürdürülebilir Turizm Projesi’ne Schneider Electric,100 adet güneş enerjisiyle çalışan
lamba hibe ederek katkı verdi. Güneş
enerjisiyle aküsünü dolduran lambalar
aynı zamanda cep telefonu ve tablet bilgisayarları şarj edebiliyor. Elektriğe erişimin olmadığı ortamlarda doğa koruma
çalışmalarını kolaylaştırıyor. Elektrik üretiminde iklim değişikliğine yol açan sera
gazı emisyonlarına da neden olmuyor.
Güneş enerjisiyle çalışan lambalar ilk
etapta, WWF-Türkiye’nin Kaş-Kekova bölgesinde birlikte çalıştığı kooperatif üyesi
balıkçılara, sürdürülebilir turizmi destekleyen tur teknelerine, dalış kulüpleri ve

Baştak: “Ümidimiz, temiz enerjinin
hızla yaygınlaşması”
WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak yaptığı açıklamada, “Kaş-Kekova bölgesinde geçen yıl, Sürdürülebilir Turizm
Projesi’ni hayata geçirdik. Bölgedeki
balıkçılar, dalış kulüpleri, restoran sahipleri, otelciler ve yerel yönetimlerle beraber
çalışıyoruz. Kaş-Kekova bölgesi denizlerdeki biyolojik çeşitlilik açısından olağanüstü zengin; ancak bölgedeki orfoz,
lahos, fangri gibi tehlike altındaki türlerin
sayısı hızla azalıyor. Bize hibe edilen bu
lambalarla alanda çalışan paydaşlarımızı
temiz enerjiyle tanıştırmak, bölgeye tatile
gelen insanlara da örnek olmak istedik.
Umarız bu çabalar, ‘Işık Ülkesi’ diye bilinen
eski Likya uygarlığının izlerini taşıyan bu
bölgede, temiz enerjinin hızla yaygınlaşmasını sağlar ve koruma çalışmalarımıza
destek olur” dedi.

Tuncer: “Bu yolculukta daha çok
sorumluluk üstlenmek istiyoruz”
Schneider Electric Türkiye Ülke Başkanı
Bora Tuncer de projeye verdikleri destekle sürdürülebilir turizme olan inançlarını gösterdiklerini söyledi. Tuncer şöyle
konuştu: “Enerji yönetimi ve otomasyon
alanında global uzman olan şirketimiz,
tüm dünyada enerjinin daha güvenli,
verimli, üretken ve çevreci bir şekilde kullanılmasına odaklanıyor. Sürdürülebilirlik,
DNA’mıza işlemiş bir kavram. Dünyamızı
daha sürdürülebilir enerji çözümleriyle
hem korumayı hem de gelecek nesillerin gezegeni koruyabilmesi için bilinçlenmesini hedefliyoruz. Tüm dünyada enerji
verimliliğini sağlamak ve enerji bilinci
yaratmak istiyoruz. Bu anlamda Kaş ve
Kekova’da WWF- Türkiye tarafından yürütülen projenin bizim hedeflerimizle örtüştüğünü görerek, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek istedik. Gelecek
nesillere ve canlılara destek olmaktan
büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin
bu yolculuğunda daha çok sorumluluk
üstlenmek istiyoruz”.

Kanije RES elektrik üretmeye başladı
Güriş Holding’in iştiraki olan Derne Temiz
Enerji Üretim A.Ş.’nin yatırım, yapım ve
işletme programında yer alan 64 MW’lık
Kanije RES elektrik üretimine başladı.
115 m türbin yüksekliğine sahip olan
Kanije RES, Siemens SWT-3,2-113 DD
türbin ile Direct Drive teknolojisini kullanarak hayata geçirildi. Kanije RES’te
yılda 224 milyon 300 bin kWs elektrik
üretilecek. Güriş’in % 100 iştiraki olan
Derne A.Ş.’ye ait 3 adet RES lisansı var
ve tamamı yapım aşamasında. 64 MW
Kanije RES’den sonra 25.4 MW Zeliha
RES ve 80 MW Fatma RES’de 2016 yılı
içinde elektrik üretimine başlayacak.
Güriş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü Müşfik Yamantürk,
Türkiye’de ve dünyada rüzgâr enerjisine
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yapılan yatırımlardaki artışa dikkat çekerek, “Türkiye’nin rüzgâr potansiyeli yüksek.
Küresel iklim değişikliği, tükenen kaynaklar bizi hem sorumlu davranmaya hem de
geleceğe yatırım yapmaya yönlendiriyor.
Fosil yakıtlar tükenmeden yenilenebilir
kaynaklara yatırım yaparak önlemimizi
almamız gerekiyor. Güriş olarak hem Tür-

kiye hem de dünyanın geleceği açısından
elimizi taşımızın altına koymayı kendimize
görev bildik. Bu yüzden rüzgâr, jeotermal
başta olmak üzere yenilenebilir kaynaklara yatırım yapmaya devam edeceğiz”
dedi. Güriş Holding’in Afyon Dinar’da
bulunan 115 MW’lık rüzgâr enerji santrali
Türkiye’nin en fazla enerji üreten rüzgâr
santralleri arasında yer alıyor. Antakya
Belen, Şenköy ve Afyon Dinar’da bulunan rüzgâr enerjisi santralleriyle Güriş
Holding, yılda 561 milyon kWh enerjiyi
sadece rüzgâr enerjisinden üretiyor. İnşa
halinde olan rüzgâr enerjisi santrallerinde
toplam gücü en yüksek olan şirketler sıralamasında zirveye oynayan Güriş Holding,
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci
büyük jeotermal kurulu gücüne de sahip.

Üç farklı enerji fuarı düzenleniyor

Her geçen gün artan enerji ihtiyacını
karşılamak için geliştirilen yeni enerji
ürünleri, yenilenebilir enerji ve enerji
depolama teknolojileri, Demos Fuarcılık organizasyonu ile bir araya geliyor.
“Power Next Enerji Fuarları” başlığı altında
toplanan üç büyük fuar, “Enerji Depolama
Teknolojileri Fuarı”, “Biyogaz, Biyokütle
Enerjisi ve Geri Dönüşüm Teknolojileri
Fuarı” ve “3. Jeotermal Enerji Teknolojileri
Fuarı” 21-23 Ocak 2016 tarihleri arasında
Ankara ATO Kongre ve Sergi Sarayı’nda
gerçekleşecek.
Söz konusu 3 fuar için Hiton Oteli’nde,

enerji sektöründe çığır açacak fuar
hakkında detaylı bilgilendirmenin
yapıldığı; aynı zamanda enerji sektöründeki yeni gelişmelerin masaya yatırıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.
Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Aslan, açılış konuşmasını yaptığı
basın toplantısında enerji ihtiyacının her
geçen gün arttığına dikkat çekti. Aslan,
“Enerjinin üretilmesi kadar depolanması
da hayati önem taşıyor. 21-23 Ocak tarihleri arasında düzenleyeceğimiz fuarda
enerji sektörünün temsilcilerini bir araya
getireceğiz. Var olan teknolojilerin fuarını yapmak kolay, biz henüz var olmayan
teknolojilerin de fuarını yapmak için kolları sıvadık. Amacımız, Türkiye’nin enerji
potansiyelini ortaya koymak ve harekete
geçirmek’’ dedi.
“Jeotermal santraller yılın 365
günü 24 saat enerji üretiyor”
Toplantıda bir konuşma yapan MB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem

Balat ise, Türkiye’nin jeotermal enerji
potansiyeli bakımından dünyada 7.,
Avrupa’da ise 1. sırada olduğunu söyledi.
Balat sözlerini şöyle sürdürdü: “Jeotermal
enerji, yenilenebilir enerji kaynakları arasında çok özel bir yere sahip. Çünkü bu
enerji üretilirken direk kullanım hattına
bağlanabiliyor. Aynı zamanda güneş,
rüzgâr, hidrolik gibi enerji kaynakları belli
şartlar altında üretilip kullanılabiliyor. Oysa
jeotermal santraller, yılın 365 günü 24 saat
enerji üretebiliyor”.
Jeotermal enerjinin doğru kullanıldığında bitip tükenmeyen bir enerji kaynağı olduğunu belirten Balat, ‘’Denizli,
Aydın ve Manisa’da büyük su kaynakları
tespit edildi. Jeotermik santrallerinin
kapasitesi geçmiş yıllarda 9 MW iken, şu
an Türkiye’de santrallerin kapasitesi 575
MW’a çıktı. Önümüzdeki yıl hedef 1000
MW. Hedef tuttuğunda Türkiye, jeotermal
enerji üretiminde dünyada 3’üncü sıraya
çıkacak ve 2 milyar Dolarlık enerji ithalatının önü kesilmiş olacak’’ dedi.

“Türkiye İçin Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri” raporu
yayımlandı
İstanbul Politikalar Merkezi ve WWFTürkiye iş birliğiyle hazırlanan “Türkiye
için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları
ve Öncelikleri” raporu, Türkiye'nin
karbon emisyonlarını azaltabileceğini, bunu yaparken ise ekonomik
büyümenin devamının mümkün
olduğunu gösteriyor. Araştırmaya
göre, emisyon azaltım politikalarının uygulanmasında gecikilmesi
hâlinde, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle
mücadelede üzerine düşen katkıyı
yerine getirmesi için “eksi” büyüme
oranlarına katlanması gerekebilir.

Türkiye, iklim değişikliğine yol açan sera
gazı emisyonları konusunda tarihsel
ve güncel olarak en büyük kirleticiler
arasında yer almıyor. Ancak 1990'dan
bu yana sera gazı emisyonlarını %
110,4 oranında artırdı. 30 Eylül 2015
tarihinde BM'ye sunulan ulusal katkı
metnine (INDC) göre bu artışın hızlanarak devam ettirilmesi öngörülüyor.
Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erinç
Yeldan ve ODTÜ’den Doç. Dr. Ebru Voyvoda tarafından yapılan araştırma ve
analiz iklim değişikliğiyle mücadele
için ulusal katkısını belirlemeye çalışan

Türkiye’nin yanıt bulması gereken üç
kritik soruyu gündeme getiriyor:
• Türkiye’nin 2 °C hedefi kapsamında
üzerine düşen sorumluluk ve
belirlemesi gereken emisyon azaltım
hedefi ne olabilir?
• Gerekli emisyon azaltımını
gerçekleştirebilmek için nasıl bir
politikalar paketi uygulanabilir?
• Söz konusu politikaların
makroekonomik göstergeler
üzerinde nasıl bir etkisi olabilir?
Bunları uygulamanın ve
uygulamamanın maliyeti nedir?

Alarko Carrier’dan Fethiye MMO üyelerine ısı pompası eğitimi
İklimlendirme sektörünün öncü firmalarından biri olan Alarko Carrier, Fethiye
Makina Mühendisleri Odası ile iş birliğine
giderek, Fethiyeli mühendis ve tahhütçü
firmalara Estia ısı pompası eğitimi verdi.
Makina Mühendisleri Odası Fethiye
Şubesi'nde gerçekleştirilen eğitim semineri kapsamında katılımcılara Toshiba
Estia havadan suya ısı pompalarının

teknik özellikleri ve rakip ürünlere karşı
üstün yönleri konularında teknik bilgiler
aktarıldı. Alarko Carrier İzmir Bayilik Satışları Müdür Yardımcısı Mustafa Gürsoy’un
verdiği 4 saatlik eğitimde ayrıca Toshiba Estia ısı pompalarının montaj ve
devreye alınması sırasında sıkca karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm yolları da
anlatıldı.
yeni enerji • KASIM-ARALIK 2015
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Greenpeace ve Yırca köylülerinin
ortak çalışması meyvesini verdi

G

reenpeace’in Yırca köylüleri ile birlikte Yırca Köy Camii ve İlkokulu’nu
güneş enerjisi ile aydınlatmak için
başlattığı “Eski Köye Yeni Enerji” kampanyası
başarıya ulaştı. Kömüre karşı mücadelesini
geçtiğimiz aylarda kazanan Yırca Köyü’nü
güneş enerjisi ile tanıştırmak için yürütülen kitle fonlama kampanyasını yüzlerce
insan destekledi. Uzman mühendislerin
denetimiyle, 8 ülkeden gelen Greenpeace
destekçileri tarafından yapılan güneş enerji
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sistemi kurulumu yaklaşık 5 gün sürdü.
Yırca köy meydanında buluşan Greenpeace destekçileri, Yırca köylüleri ve çeşitli
ilçeden gelen belediye yetkilileri Türkiye
için yaratılan bu emsal projenin tekrarlanabilmesi için bürokratik engellerin
ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
Konuyla ilgili konuşan Greenpeace İklim ve
Enerji Kampanyaları Sorumlusu Reşit Elçin,
“Yırca’da buluşma amacımız, kömürlü termik santrallerin aksine doğa ve toplumla
barış içerisinde enerji üretiminin mümkün
olduğunu göstermek. 8 ülkeden gelen
destekçilerin birlikte üretmesiyle Yırca
İlkokulu, Yırca Camii ve Mezarlığı güneş
enerjisiyle aydınlandı. Yırcalıların ortak
alanları güneş enerjisine kavuştu, eski köye
yeni enerji geldi. Bu emsal teşkil eden bir
başarı fakat bu başarının tekrarlanabilmesi
için bireysel enerji sistemlerinin şebekeye

erişiminde yenilenebilir enerjilere öncelik
verilmesi gerekiyor” dedi.
Temiz yenilenebilir enerji
kaynakları ile gelişmek mümkün
Güneş enerjisi potansiyelinde Avrupa’da
ikinci sırada olan Türkiye, bu potansiyele
rağmen güneş enerjisinden en az faydalanan ülkelerden biri. Greenpeace yetkilileri,
2030 yılına kadar, mevcut izlenen yol yerine
kendi önerdikleri enerji devrimi adımları
uygulanırsa 98 bin 300 kişinin yenilenebilir
enerji sektöründe daha iyi şartlarda çalışıyor olacağını, elektrik maliyetinin mevcut
izlenen yoldan daha uygun maliyette olacağını ve havaya 205 milyon ton daha az
karbondioksit salımı olacağını söylüyorlar.
Yeni nesil bireysel güneş enerji sistemlerinde kapalı sistem maliyetinin en yüksek kaleminin batarya grubu olduğunu
açıklayan Reşit Elçin, “Doğrudan şebekeye
bağlanması durumunda üretilen elektriğin
devlet destekli alımı söz konusudur. Şebekeye bağlanması durumunda panellerin
kendi maliyetini karşılama süresi 8 ila 10 yıl
arasındadır. Artık bütün dünyada uygulandığı gibi Türkiye’de de küçük çaplı güneş
sistemlerinde şebekeye öncelikli erişimin
sağlanması ve Türkiye’nin yüzünü güneşe
dönmesi lazım” dedi.

Enerjisa, müşteri merkezli yeni bir döneme
imza atıyor

E

nerjisa, enerji piyasasında müşteri
merkezli yeni bir dönem başlattığını yaptığı basın toplantısıyla
duyurdu. Sabancı Center’da gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Güler Sabancı, yeni dönemin sloganının
“Enerjisa, Türkiye’nin enerjisi” olduğunu
söyledi. Daha iyi bir enerji geleceği için
çalıştıklarını söyleyen Sabancı, bütün
işlerinin özünde insana hizmetin yattığını vurguladı. Enerjisa olarak bu yeni
dönemde “müşteriyi merkeze alan” bir
anlayışla hareket edeceklerini belirten
Sabancı, enerji piyasasının tüketicinin
lehine olması gerektiğinin altını çizdi.
Güler Sabancı sözlerine şöyle devam
etti: “Enerji, yaşam kalitesi ve ekonomilerin sağlıklı işleyişi bakımından stratejik
bir önem taşıyor. Bu nedenle yeni teknolojiler, uygulamalar ve iş modelleri
üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor. Zaten
bütün dünyada bu anlayış hâkim. Aralık
ayında Paris’te yapılacak İklim Zirvesi’nde
de odak noktası enerji sektörü olacak. Biz
Enerjisa olarak enerjide yeni bir döneme
imza atmak amacıyla yola çıktık. Yeni
bir söylem ve yeni bir yüzle karşınızdayız. Müşteriyi merkeze aldığımız bu
dönemde de, her zaman olduğu gibi en

önemli kriterimiz insan ve insana hizmet.
Türkiye son 10 yılda kurulu gücünü 2
katına çıkardı. Enerji piyasası giderek
liberalleşiyor. Son 10 yılda sektörde 60
milyar doların üzerinde yatırım yapıldı ve
yapılan yatırım tamamı yerli ve yabancı
özel sektör kuruluşlarına ait. Bu 60 milyar
dolarlık yatırımın 11 milyar dolarlık kısmını ise Sabancı Holding’in bir kolu olan
Enerjisa ve onun yabancı ortağı E.ON
firması yaptı. Biz, enerji piyasasının rekabetçi, şeffaf, sürdürülebilir ve öngörülebilir olmasından yanayız. Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun açıkladığı yeni hükümet
politikasında enerjiye önemli bir yer verilmesi bizi mutlu etti. Programda enerji
verimliliği, yerli üretim ve yenilenebilir
enerjiye yönelimin artması gibi konulara
yoğunlaşılması bizleri memnun etti”.

değişime öncülük etmeyi ana sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Enerjisa olarak
bugün sektörümüzde yeni bir dönem
açıyoruz Türkiye elektrik enerjisi sektöründe müşteri odaklı bir dönemi başlatıyoruz. Bu yeni dönemde tüm faaliyetlerimizin odağında, her zaman olduğu gibi
yine insan var. Enerjimiz ile Türk halkının
günlük hayatının çok önemli bir parçası
olduğumuzu biliyoruz. Bu bilinçle, hane
halkından, küçük veya büyük ölçekteki
işletmelere kadar 9 milyon müşterimize
özel ürün ve hizmetler üretiyoruz” dedi.
1996 yılında bir otoprodüktör şirketi
olarak yola çıkan Enerjisa’nın o günden
bugüne Türkiye elektrik piyasasında faaliyet gösterdiğini hatırlatan Yetik Kadri
Mert, “Liberalleşme yolunda emin adımlarla ilerleyen sektörümüzün geleceğine
duyduğumuz güven ile yatırımlarımızı
hayata geçirdik. 120 MW’lık bir üretim
portföyü ile yola çıktık, bugün 2 bin 500
MW ile Türkiye’nin en büyük özel sektör
üreticisi hâline geldik. 2008’de Türkiye
enerji piyasasında açılan ilk dağıtım
bölgesi ihalesini aldık. Başkent EDAŞ ile
yolumuza başladık. 2013 yılında Ayedaş
ve Toroslar’ı da aldık ve 14 ilde 20 milyon nüfusa ulaştık. Liderlik yolculuğumuza 125 kişi ile başladık, şimdi ise 9 bini
aşkın çalışanımızla öncü faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz. Bu kadar çeşitli faaliyet
alanlarında, bu ölçüde büyük hacimleri
yöneten tek enerji şirketiyiz. En verimli
ve ileri teknolojileri kullanıyoruz. İşte tüm
bunlar Enerjisa’yı Türkiye’nin Enerjisi yapıyor” diyerek sözlerini noktaladı.

“2 bin 500 MW ile Türkiye’nin en
büyük özel sektör üreticisi hâline
geldik”
Güler Sabancı’dan sonra söz alan Enerjisa CEO’su Yetik Kadri Mert ise, enerji
sektörünün hızla gelişip değiştiğini vurgulayarak sözlerine başladı. Değişimin
sektörde yeni dinamikleri, yeni ihtiyaçları da beraberinde getirdiğini belirten
Mert, “Türkiye’nin Enerjisi olarak biz, bu
yeni enerji • KASIM-ARALIK 2015 23

Haber

ABB ve Microsoft’tan güç birliği

A

BB ve Microsoft, yeni elektrikli
araç hızlı şarj servis platformunun dünya geneline erişimini
duyurdu. ABB’nin EV şarj istasyonlarıyla Microsoft’un bulut tabanlı Azure
hizmetlerinin birleşimi, ABB müşterilerine istikrarlı, küresel ölçekte ve
gelişmiş yönetim özellikleri sunuyor.
Bu iş birliği aynı zamanda gelecekteki inovasyonlara yönelik otomatik
öğrenme ve öngörüsel analiz kabiliyetleri konusunda avantaj da sağlıyor.
ABB’nin İmalat Otomasyonu ve Hareket Sistemleri bölüm Başkanı Pekka
Tiitinen konuya ilişkin şunları bildirdi:
“Platform performansı ve istikrar, veriye
dayalı çağdaş bir EV şarj istasyonunun
operasyon başarısı için fark yaratıcı
nitelikte çok önemli hususlardır. Microsoft ile böyle bir ortaklık yaparak
hem birinci sınıf uygulamalar hem de
‘Nesnelerin, İnsanların ve Hizmetlerin
İnterneti’ dediğimiz, inovasyona dönük
gelişmiş hizmetler sunabileceğiz. Bu iş
birliği bize, Next Level büyüme stratejimizin odak noktasını oluşturan, dünyanın büyük otomotiv pazarlarındaki
EV şarj altyapısına yönelik artan talebi
karşılamada, ölçeklenebilirlik ve küresel
düzeyde hareket kabiliyeti sağlayacak”.
Birçok otomotiv markası, gelecek yıl

piyasaya sürülecek yeni modeller için
gayet dinamik olan “ful elektrikli” araç
pazarına yatırım yapıyor. Hybrid Cars’ın
yayınladığı rapora göre, dünya genelinde satılan toplam elektrikli taşıt
sayısı son 1 milyonun üzerine çıkmış
bulunuyor. Elektrikli taşıtların dünya
genelindeki hızlı yükselişi gelişmiş bir
şarj ve enerji altyapısıyla beraber gidiyor. Şu anda dünyada kullanılan EV şarj
istasyonu sayısı ancak 106 bini bulmuş
durumda. Navigant Research’ün aktardığı bilgiye göre, elektrikli araç şarj
servislerinden 2015’de global olarak
elde edilen 152.6 milyon dolarlık ciro,
2023’te 2.9 milyar dolara yükselecek.
Microsoft’un İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Peggy Johnson ise iş birliği
ile ilgili şunları kaydetti: “Günümüzde
mobil-öncelikli, bulut-öncelikli bir dünyada yaşıyoruz ve bu, elektrikli araç küresel pazarında apaçık görünüyor. ABB ile
yaptığımız ortaklık sayesinde firmamızın
tutkulu bir biçimde üzerinde çalıştığı
akıllı bulut platformu daha da genişlemiş oldu. Teknolojimizin ve hizmetlerimizin, ABB’nin geliştirdiği çözümlerde
yaratacağı farkı heyecanla bekliyoruz".
Bu yeni iş birliği sayesinde tüm ABB şarj
istasyonları Microsoft Azure bulutuna
bağlanmış ve katma değerli servislerle

donatılmış olacak. Bu da operatörler ile
üreticiler ve ortaklarına dünya standardında bir platform elde etme avantajı
sağlayacak. ABB ve Microsoft, EV şarj
servis platformundaki iş birliklerini,
Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek olan dünyanın en büyük elektrikli
ve hibrid taşıtlar fuarlarından biri olan
eCarTec’te tanıtacaklar.

Shell, Turbo S4 GX serisini geliştirdi
Shell, üstün koruma, uzun yağ ömrü ve
yüksek sistem verimliliği sağlayan yeni
nesil Turbo S4 GX serisi türbin yağlarını
geliştirerek tüketicilerine sundu. Shell
Madeni Yağlar, işletmelerde yüksek teknoloji ile üretilmiş türbin sistemlerinin etkin
bir şekilde korunması ve yüksek verimlilikte çalışmasını sağlamak için en gelişmiş
ve yüksek performanslı türbin yağlarına
duyulan gereksinimden yola çıkarak,
enerji şirketlerinin ve üretim tesislerinin
operasyonlarından optimum performans elde edebilmeleri amacıyla Turbo
S4 GX serisi türbin yağlarını geliştirdi.
Doğalgazdan üretilmiş olmasından dolayı
ham petrol türevi konvensiyonel mineral
türbin yağlarına göre çok daha kararlı bir
yapıya sahip olan Turbo S4 GX serisi, özel24 yeni enerji • KASIM-ARALIK 2015

likle üstün sudan ayrışma performansı,
hızlı havayı defetme özelliği, köpük oluşumuna karşı yüksek direnç ve mükemmel filtrenebilme özellikleriyle yeni nesil
türbin sistemlerinin çalışma koşullarında optimum performans sağlıyor.
Shell Turbo S4 GX serisi türbin yağları, yük
taşıma gereksinimi duyulan dişli kutulu
türbinler dahil endüstriyel buhar, hafif
ve ağır hizmet gaz türbinleri ve kombine çevrim santrallarında kullanılmak
üzere geliştirildi. Ayrıca, sahip olduğu
üstün özellikleri sayesinde bazı endüstriyel ekipmanlarda ve turbo kompresörlerde de kullanım imkânı sağlıyor.
Üst seviyede yağlama performansına
sahip olan yeni nesil Turbo S4 GX serisi türbin yağları uzun kullanım ömrü ve bakım

maliyetlerinde tasarruf sağlamasının yanı
sıra türbinlerin kesintisiz yüksek verimlilikte çalışabilmelerine olanak tanıyor.
Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel
Müdürü Seyfettin Uzunçakmak, yeni
nesil Turbo S4 GX serisi türbin yağları ile
ilgili, “Shell olarak hedefimiz her zaman
iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını ön planda tutarak fark yaratan
ürünlerlerimizle sektörde öncü bir firma
olmak. Devrim yaratan GTL (Gas to Liquids) teknolojimiz ile ilk defa doğalgazdan
üretilen Shell Turbo S4 GX türbin yağlarını tüketicilerle buluşturmaktan mutluluk
duyuyoruz. Yeni Turbo serisinin sağladığı
yüksek performans ile işletmelere değer
katmaya devam edeceğiz” şeklinde
konuştu.

Ezinç Grup’un Kayseri’de kurduğu Turkuaz
GES hizmete girdi

E

zinç Grup’un Kayseri’de Avrupa’nın
en büyük lavabo fabrikası için 54
bin m2 alan üzerine kurduğu ve
13 bin 200 adet panelin kullanıldığı 3
bin 432 MWp kapasiteli Turkuaz Güneş
Enerjisi Santrali hizmete girdi. 100 km/
saat rüzgâr yükü, 130 kg/m2 kar yüküne
göre tasarlanan alüminyum montaj sistemine sahip olan ve birçok mühendislik
detayının ilk kez uygulandığı bu projeyi tanıtan Ezinç Genel Müdürü Mahmut Ezinç, santralin TUV NORD onaylı
yerli aksam ile üretilen Türkiye’nin ilk
güneş enerji santrali olduğunu belirtti.
Santralden yıllık ortalama 5 Milyon kWh
enerji üretimi gerçekleştirileceğini ifade
eden Ezinç, bu rakamın günlük ortalama
9 kW ihtiyacı olan 1500 evin elektrik ihtiyacına denk geldiğini vurguladı. Bu santral
ile yıllık ortalama 3 bin ton karbondioksit
salınımının engelleneceğini söyleyen
Ezinç, “Yani yıllık ortalama 250 bin ağaç
doğaya kazandırılmış olacak. Ekonomik
olarak baktığımızda da 3 MW GES tesisi
ile yaz aylarında günde ortalama 3 bin
dolar değerinde elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz. Yılda yaklaşık 700 bin dolar
kazanç sağlıyoruz” dedi.
"6 dakikalık güneş ışığı 1 yıllık
enerji tüketimine denk"
Türkiye’nin coğrafi olarak çok önemli bir
noktada olmasına karşın güneş enerjisi kullanımında Almanya’nın binde
1’i kurulu güce sahip olduğunu ifade
eden Ezinç, güneşin tüm dünya nüfusunun 1 yıl içerisinde tükettiği enerjiden daha fazlasını çok kısa bir sürede
yeryüzüne gönderdiğine dikkat çekti.
Ezinç, yeryüzüne 6 dakikada ulaşan ışınım miktarının, tüm dünyanın 1 yıllık
enerji tüketimine denk geldiğini belirtti.
Mahmut Ezinç, “Güneş enerjisi bedava
kaynak, tükenmeyen kaynak ve en önemlisi çevre dostu bir kaynak. 1 ton kömür
yakıldığında 3 kWh enerji açığa çıkmaktadır. Bu enerjiyi elde edebilmek için 2,4 ton
karbondioksit salınımı yapmaktadır. 1 MW
kurulu güce sahip kömür (termik) santrali
yılda ortalama 6 milyon ton karbondioksit
salınımı yaparken, 1 MW güneş santrali

Türkiye‘nin elektrik ithalat faturası 54,9
milyar dolardır. Bu ihtiyacı 130 bin MW
gücünde güneş enerjisi santrali kurularak
karşılanabilir” şeklinde konuştu.
“Ezinç tarihi boyunca 5 milyon
güneş kolektörü imal edildi”

ortalama 990 ton karbondioksit salınımını
engellemektedir. Bu miktar 1 yılda 82 bin
500 adet ağacın karbondioksit emilimine
denktir. Son yıllarda elektrik enerjisi üretmek için CO2 salınımı artmıştır. Bu oranda
güneş enerjisinden yaralanmanın önemini artırmaktadır” diye konuştu.
Türkiye’nin 2015’te yıllık enerji tüketiminin 260 milyon MW olduğunu söyleyen
Ezinç, bu ihtiyacı karşılayabilmek için 180
bin MW kurulu güce sahip GES’e ihtiyaç
olduğunu bildirdi. Ezinç, “Bu GES için 360
bin hektar alana ihtiyacımız var. 6 adet
Keban Barajı büyüklüğü kadar bir alana
kurulacak güneş enerji santrali, Türkiye’nin
toplam enerji ihtiyacını karşılayabilecektir.

Ezinç Grup hakkında da bilgi veren
Mahmut Ezinç, 26 bin m2 kapalı alana
sahip üretim tesislerinde, 90 farklı tip
ve modelde, yıllık 1 milyon 440 bin m2
güneş kolektörü, 80 farklı tip ve kapasitede yıllık 90 bin adet sıcak su boyleri ve
akümülasyon tankı ürettiklerini söyledi.
Yurt dışında 94 ülkeye ihracat yaptıklarını
ve 650 bayiden oluşan yurt içi satış ağına
sahip olduklarını belirten Ezinç, 2004
yılından bu yana fotovoltaik (güneşten
elektrik üretimi) sektöründe de anahtar
teslimi güneş enerji santrali projeleri gerçekleştirdiklerini kaydetti. Ezinç sözlerini
şöyle sürdürdü: “Ezinç’in 33 yıllık tarihi
boyunca ülkemizde 5 milyon adet solar
termal güneş kollektörü imal edilerek
kullanıma sunulmuştur. Ezinç müşterileri
tarafından kullanılan solar termal güneş
enerjisi sistemleri yıllık 65 MWh enerji
tasarrufu sağlamaktadır. Bu durum yılda
40 bin 300 ton doğaya karbon salınımı
engellemekte olup her yıl için 25 hektarlık (50 bin ağaçlık) bir ormanlık arazinin engellediği karbon salınımına denk
gelmektedir. Böylelikle ülke ekonomisine
ve çevreye yüksek oranda katkı sağlanmaktadır”.
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Nordex SE, Acciona SA’nın rüzgâr bölümünü
satın alıyor

A

lmanya’nın en büyük rüzgâr türbini üreticilerinden biri olan Nordex
SE, İspanyol Acciona SA’nın rüzgâr
bölümünü 880 milyon dolara satın alıyor.
Nordex bu satın almayla birlikte dünyanın
en büyük 5. üreticisi konumuna yükselecek.
Nordex Başkanı Lars Bondo Krogsgaard konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
Nordex SE’nin, borsa değeri 880 milyon Dolar (785 milyon Euro) olan Acciona Rüzgar’ı nakit ödeyerek satın alacağını, anlaşmanın da 2016 yılının ilk
aylarında tamamlanacağını söyledi.
Satın alma sonrası şirketin işletmesi, ürün
teklifleri gibi konularda etkilenmelerin
minimum seviyede tutulacağını belirten
Krogsgaard şöyle konuştu: “Acciona Rüzgar daha çok Amerika ve gelişmekte olan
pazarlarda başarılı olurken, Nordex gelişmiş Avrupa pazarında güçlü bir pozisyona
sahip.
Nordex, tipik kompleks teknik projelere odaklanıyor. Acciona Rüzgar ise
geniş ölçekli planlama zorlukları olmayan rüzgâr çiftliklerine odaklanıyor”.

Nordex Finanstan Sorumlu Yönetici Bernard Schaeferbarthold ise, “Bu yıl iki şirketin
toplamda aşağı yukarı 2.8 GW’lık kurulum
gerçekleştireceğini, bunun değerinin
ise 3 milyar Euro’yu geçeceğini söyledi.
Beka Finance Sociedad de Valores SA’dan
Carlos Ortega da açıklamasında şunları
söyledi: “Anlaşma Acciona’nın rüzgâr
enerjisi endüstrisinde global bir lider
olabilmesi için oldukça pozitif bir adım
olacak. Acciona ve Nordex’in farklı hedeflerinin olması birbirlerini bütünlemesi
adına oldukça önemli. Bu şekilde Acciona

Enerji’nin global pazarın daha önce yer
almadığı taraflarında da faaliyet göstermesi imkanı olacak”. Acciona Enerji, rüzgâr
türbini dizaynı ve üretimi gerçekleştiriyor.
İspanya, ABD ve Brezilya’da olmak üzere 3
adet üretim tesisi var ve bir üretim tesisi
de halen Hindistan’da inşa halinde. Şirket,
18 ülkede 100’den fazla rüzgâr çiftliğine
türbin tedarik etmiş durumda.
Nordex’in ise 20 ülkede üretim, kurulum
ve servis operasyonları var. Nordex’in 2015
yılında proje gelirleri 2,2 milyar Euro’yu
buldu.

Baymak, bayilerine fotovoltaik kurulum konusunda eğitim veriyor

Türkiye’de 2017 sonuna kadar 100 MW’a
ulaşması beklenen çatı üstü fotovoltaik
(PV) kurulumunun % 30’unu gerçekleştirmeyi hedefleyerek yenilenebilir enerjiye katkı sağlayan Baymak, bu hedefini
gerçekleştirmek için bayilerini eğitmeye
devam ediyor.
Son olarak Şekerbank’la yaptığı iş birliğiyle PV kurulumları konusunda büyük
bir atılıma imza atan Baymak, belirlediği
23 ilde Mayıs ayından bu yana 110’dan
fazla bayiye eğitim verdi. Eğitimler;
Antalya, Sivas, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Kayseri,
Konya, Çorum, İstanbul ve Sakarya
illerinden gelen bayiler ve bayi potan26 yeni enerji • KASIM-ARALIK 2015

siyeli olan firmalar ile tamamlandı.
Saha ziyaretleri sırasında, İller Bankası’nın
hibe destek programında yer alan, 2012
yılı itibarıyla nüfusu 10 binin altında olan
belediyeler de ziyaret edildi. İller Bankası
(İLBANK) ve Tarımsal Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu’nun (TKDK), yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi hibe
desteği kapsamında seçilmiş olan belediyeler, tüm elektrik tüketimlerini sağlayan PV sistem kurulumunu % 100 hibe
desteği ile alabilecekler.
Fabrikaya 10 kW’lık PV sistemi
kuruldu
Baymak Genel Müdürü Ender Çolak, üretimde de temiz enerjinin öncülüğünü
yaparak alternatif enerji kaynaklarının
kullanımının yaygınlaşmasının sürdürülebilir bir gelecek için şart olduğunu belirterek, “Güneş enerjisinden elektrik üreten
sistemlerin ülkemizde yaygınlaşması için
oluşturduğumuz paket sistemleri ürün

gamımıza ekleyerek, sistem hakkında
bilgilendirme eğitimlerine başladık. Bu
önemli konuyu hem bayilerimize hem
de proje ortaklarımıza daha iyi anlatabilmek için fabrikaya 10 kW’lık bir PV sistemi
kurduk. Sistem sayesinde, 4 adet kombi
üretim bandımızın elektrik tüketiminin
% 80’ini güneş enerjisinden karşılayabiliyoruz” dedi. Türkiye’nin 2 bin 460 saat
güneşlenme süresi ve yıllık ortalama 1
bin 311 kWh/m2 güneş ışınımı ile güneş
açısından çok zengin bir ülke olduğuna,
potansiyelinin 500 GW’ı aştığına dikkat
çeken Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yapılan hesaplamalar, bir ailenin ortalama 3 kW'lık bir sistem kullandığını göstermektedir. Bu enerjiyi elde etmek için
kurulacak sistem ile güneşten yaklaşık
6,5 MWh üretim yapılacak ve ortalama 6
yılda bu sistem kendini amorti edecektir.
Dolayısıyla 3 kW’lık sistemi evine kuran bir
aile, kalan 24 yıl boyunca bedava elektrik
kullanacak ve tüketiminden artanı devlete
satabilecektir”.

Güneş paneli ithalatına gözetim devri başlıyor

E

konomi Bakanlığı'nın İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ'i
(Tebliğ no: 2015/9) Resmi Gazete'de
yayınlandı ve Türkiye, güneş paneli ithalatına yönelik gözetim uygulamasını başlatmış oldu. Tebliğ; güneş paneli ithalatında
ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslardan oluşuyor.
Gözetime tabi ürünün, “Güneş pili (solar)
(bir modül hâlinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın) (Yalnız
güneş panelleri)” şeklinde açıklandığı tebliğe göre, yüksek vergi ödemek zorunda
kalmadan güneş paneli ithal etmek isteyen
bir firmanın, Ekonomi Bakanlığı'nca (İthalat
Genel Müdürlüğü) verilecek gözetim belgesine sahip olması gerekecek. Gümrük
beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük
idaresi tarafından aranacak gözetim belgesi;
• 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı
Gümrük Kanunu’nun eşyanın
gümrük kıymetine ilişkin
hükümlerinin uygulanmasını
engellemeyecek,
• Belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük
Kanununun eşyanın gümrük
kıymetine ilişkin hükümlerinin
uygulanmasına esas teşkil
etmeyecek,
• Altı aylığına verilecek,
• Bir örneği gümrük beyannamesine
eklenecek.
Güneş paneli ihracatında şu an için uygu-

lanan vergi kilogram başına 10 dolar olarak
belirlenmiş durumda. Gözetim uygulamasının devreye girmesinden sonra, gözetim
ve teşvik belgesi olmayanlar, ekipmanlarını
kilogram başına 35 dolar + KDV ödeyerek
ülkeye sokabilecekler. Güneş paneli ithalatına gözetim uygulanmasını öngören
tebliğ, yayınlanma tarihini izleyen 30. gün
(19 Aralık 2015 itibarıyla) yürürlüğe girecek.
Konu ile ilgili Güneş Enerjisi Sanayicileri ve
Endüstrisi Derneği (GENSED) bir duyuru
metni yayınladı. Metin aynen şu şekilde:
“Ekonomi Bakanlığı’ndan,19 Kasım 2015
tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan 2015/9 no’lu tebliğ ile
8541.40.90.00.11 G.T.İ.P. numaralı solar
panel ve hücre ithalatına gözetim uygulaması getirilmiştir. Tebliğ gereğince, Ekonomi Bakanlığı’nca düzenlenecek 'Gözetim
Belgesinin' 19 Aralık 2015 tarihinden itibaren gümrük beyannamesine eklenmesi
gerekmektedir. Belirtilen sürede gözetim
belgesinin alınmaması durumunda Birim
Gümrük Kıymeti kg başına 35 ABD doları
üzerinden hesaplanacaktır.
Bu uygulama ile güneş enerjisi santrallerinin (GES) yatırım maliyetlerinin % 30-35
oranında artacağı öngörülmektedir. Bu
biçimde yapay olarak artan maliyetler,
emekleme aşamasında olan güneş enerjisi sektöründe sağlıklı rekabet ortamını
olumsuz etkileyip, sektörün değer zincirinin bütün halkalarına önemli bir darbe

vuracaktır. 'Yerli Üretimin Desteklenmesi'
adına yapılan bu ve benzeri uygulamaların sektörün değer zincirinin bütün halkalarına olumlu katkı yapmasına yönelik
çalışmalar için GENSED olarak aşağıdaki
adımlar planlanmıştır:
Dernek binamızda yapacağımız acil durum
değerlendirme toplantısının ardından bir
komisyon oluşturulacak ve alınacak aksiyonlar için yol haritası belirlenecektir. İlgili
kurum ve kuruluşlara (Ekonomi Bakanlığı, YEGM, İthalat Genel Müdürlüğü vb.)
komisyon toplantısı için randevu talep
edilecektir. Güneş enerjisinden doğrudan
elektrik enerjisi üretim sektörünün, değer
zincirinin bütün halkalarında, yerli üretimine verilecek teşviklerin sektörün gelişimini güçlendirecek yönde tasarlanması
ve hayata geçirilmesi konusunda yapılacak bütün çalışmalara her türlü desteği,
kararlı, saygın ve sürekli bir çabayla vermekte olduğumuzu kamuoyuna saygıyla
arz ederiz”.

GENSED 6. yılını düzenlediği akşam yemeğiyle kutladı

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED), kuruluşunun 6.
yılını düzenlendiği bir akşam yemeğiyle
kutladı. 13 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen yemek, Ankara'daki yetkili

kurumların temsilcilerinin de katılımıyla
derneğin hem mevcut üyelerini hem
de potansiyel üyelerini bir araya getirdi.
SOLAREX İstanbul'un (Voli Fuar) sponsorluğunda İstanbul Baltalimanı Portaxe
Restaurant'ta gerçekleşen yemekte bir
konuşma yapan GENSED Başkanı Prof.
Dr. Şener Oktik, 6. yıllarını kutlamanın
mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek
sözlerine başladı. GENSED’in güneşten elektrik üreten değer zincirindeki
paydaşların bir araya geldiği bir dernek
olduğunu söyleyen Oktik, kuruldukları
2009 yılından bu yana güneşten elektrik
üretme konusunda çalışmalar yaparak
sektörü ileriye taşıma prensibiyle hareket
ettiklerini vurguladı. 130 üyesi bulunan

GENSED’in hedefinin 18 bin MW’lık bir
kurulumu gerçekleştirmek olduğunu
dile getiren Oktik, sektördeki bileşenlerin
kullanılması konusunda hatırı sayılır bir
yol aldıklarının altını çizdi. Mobil üretimi,
sistem bileşenleri ve tedarik konusunda
bir bilgi birikimi oluştuğunu ve amaçlarının bu bilgi birikimlerinin paylaşılıp
dağıtılması olduğunu belirtti. 770 MW
mobil üretimi kapasitesinin 665 MW’ının
tam kapasiteli yatırımlar olduğunu söyleyen Oktik, “Türkiye'nin nereye gittiği
konusunda belli rakamlar söz konusu.
Güneş için 10 GW, rüzgâr için de 16 GW
vurgulanıyor. Bizim GENSED olarak hedefimiz 18 bin MW'lık bir kurulumu gerçekleştirmek” diyerek sözlerini noktaladı.
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Siemens rüzgâr türbinleri 90 bin haneye
temiz enerji sağlayacak

S

iemens ve Acarsoy Enerji Elektrik
Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan anlaşmaya göre
Siemens, Kırklareli’nin Vize ilçesinde
bulunan Airres-4 Rüzgar Enerjisi Santrali
için 18 adet SWT-3.2-113 rüzgâr türbini
kuracak.
İmzalanan 10 yıllık bakım anlaşması
kapsamında santralin bakım, servis ve
yedek parça hizmetleri de Siemens
uzmanları tarafından karşılanacak.
Yıllık 200 GWh’in üzerinde üretim kapasitesine sahip olması beklenen Airres-4
Santrali, 90 binden fazla hane için temiz
enerji sağlarken, 130 bin tonluk karbondioksit salınımının da önüne geçecek.
2016 yılı üçüncü çeyreği içerisinde faaliyete geçmesi planlanan 57.6 MW gücündeki Airres-4 için tercih edilen SWT-3.2113 türbinler, ılıman rüzgâr koşulları olan
sahalarda enerji üretimini yükseltmek için
tasarlanmış. SWT-3.2-113 türbinleri, aynı
zamanda yüksek enerji verimi ve düşük
gürültü seviyesi ile de ideal bir rüzgâr
türbini çözümüne odaklanıyor. Airres-4
RES’te 113 m kanat çapı, 115 m ve 92.5
m hub yüksekliklerine ve maksimumda
171,5 mkanat uç yüksekliğine sahip Siemens türbinleri, “integral blade” yani birleşim noktası olmayan kanat teknolojisi
nedeniyle yüksek güvenilirlik sunarken,
“direct drive” özellikleriyle de kompakt
bir tasarım ve yüksek verim sağlıyor.
İki şirket arasında gerçekleşen imza
töreninde konuşan Acarsoy CEO’su

Emin Acar, Siemens’i tercih etmelerinin nedenini şu sözlerle ifade etti:
“Bu projede Siemens ile çalışmak istememizin birçok nedeni bulunuyor.
Bu nedenlerin başında ise Siemens’in
güvenilir bir partner olması geliyor.
İleri teknolojiye sahip, başarısı kanıtlanmış sistemlerinin yanı sıra verdiği sözü
tutan ve zorlu çalışmaları beklenenin
üzerinde bir performansla tamamlayan
bir çözüm sağlayıcısı olması Siemens’in
bu projeyi de başarıyla tamamlayacağına olan güvenimizi güçlendiriyor.”
Siemens Rüzgar Enerjisi Birimi CEO’su
Marcus Tacke ise, Türkiye’deki yenilenebilir enerji sektöründe özellikle
rüzgâr enerjisi alanında görülen ilerlemelerin umut verici olduğunu söyleyerek sürdürülebilir bir gelecek
sağlamaya odaklanan Siemens tek-

nolojisinin bu projelerde yer almasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
ve CEO’su Hüseyin Gelis de Acarsoy ile
kurulan iş birliğinin ülkedeki rüzgâr enerjisi sektörüne önemli bir katkı sağlayacağını belirterek şöyle konuştu: “Siemens,
Türkiye rüzgâr piyasasına yüksek verimlilik ve düşük işletme giderleri sağlayan
projeler ile sektörde güvenilir partner
olarak hizmet sunmaya devam ediyor.
Rüzgâr enerjisi alanındaki mühendislik
becerimiz ve üstün teknolojimiz, Airres-4
Santrali’nde bir kez daha önemli bir başarıya imza atarak ülkemizde temiz enerjinin yaygınlaşmasına yönelik önemli bir
adım olacaktır. Acarsoy’la gerçekleştirdiğimiz çalışmayla ülkemize yeni bir rüzgâr
enerjisi santrali daha kazandırmaktan
dolayı çok mutluyuz”.

Kibar Holding, Manavgat HES’in ihalesini aldı

Bünyesinde metal ve otomotiv ağırlıklı olmak üzere birçok sektöre hizmet
veren sanayi kuruluşlarını barındıran
Kibar Holding’in CEO’su Tamer Saka,
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enerji sektöründeki faaliyetleri Manavgat Hidroelektrik Santrali hakkında şu
bilgileri verdi: “Enerji arzı güvenliğini
sağlamak amacıyla, Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’nın açmış olduğu Manavgat
Hidroelektrik Santrali’nin (HES) İşletme
Hakkı Devri Yöntemiyle Özelleştirilmesi
İhalesi’ne katıldık. Ankara’da, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda,
23 Ekim Cuma günü gerçekleştirilen ve
yüksek ilgi gören özelleştirme ihalesinin son aşamasına, ön yeterlilik alabilen
14 firma ve ortak girişim grubu katıldı.

Grubumuzun enerji alanındaki stratejik planları dâhilinde yapılan çalışmalar
sonrasında, ihale lehimize sonuçlandı.
Kibar Holding, Manavgat Hidroelektrik
Santrali'nin 49 yıllık işletme hakkı için 370
milyon TL ile ihaleye katılan diğer firmalara göre en yüksek teklifi verdi. Kazandığımız hidroelektrik santrali ihalesi ile
mevcut operasyonlarımızda maliyet avantajı sağlayarak, grubumuzu bulunduğu
sektörlerde en üst seviyeye çıkartmayı
hedefliyoruz. İhalenin tüm ülkemize ve
grubumuza hayırlı olmasını diliyoruz”.

Güncel

G20 Enerji Bakanları Toplantısı
İstanbul’da gerçekleştirildi

A

ralık 2014’ten beri Dönem
Başkanlığı'nı Türkiye’nin yürüttüğü G20’nin Liderler Zirvesi
15-16 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Zirve; dünya ekonomisinin
% 85’ini, ticaretininse % 75’ini oluşturan
G20 üyesi 20 gelişmiş ülkenin yanısıra,
davetli bazı ülke devlet ve hükûmet başkanlarının da katılımıyla toplam 26 ülke ve
7 uluslararası örgütü ağırladı.
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Türkiye’nin Dönem Başkanlığı süresince
düzenlediği pek çok toplantıdan biri de
Antalya Zirvesi’nden hemen önce gerçekleştirdiği ve G20 içinde de bir ilk olan
“G20 Enerji Bakanları Toplantısı” oldu. 2
Ekim tarihinde İstanbul Grand Tarabya
Oteli'nde gerçekleştirilen G20 Ülkeleri
Enerji Bakanları Toplantısı’nda Türkiye
Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri olan
“Kapsayıcılık, Yatırım ve Uygulama” konu-

ları ele alındı. Günümüz ve gelecekte karşılaşılabilecek enerji zorlukları tartışıldı.
Herkes İçin Enerjiye Erişim konusunda sorunun en ağır yaşandığı
Sahra-Altı Afrika’ya odaklanılarak,
dünya genelinde elektriğe erişimi
olmayan 1.1 milyar insanın karşılaştığı
zorlukların aşılmasına katkıda bulunulması gündeme getirildi. Bakanlar, “G20 Enerjiye Erişim Eylem Planı”

doğrultusunda G20 eylemlerini ve
koordinasyonunu tartıştı.
Mevcut Piyasa Koşulları Işığında
Enerji Yatırımları başlığında küresel
büyüme ve enerji güvenliğinin temini
için enerji yatırımlarının nasıl arttırılacağı
ve nasıl en iyi şekilde yönlendirileceği
konuları değerlendirdi.
Yenilenebilir Enerji kullanımının arttırılmasının yöntem ve araçları ile yenilenebilir enerjinin karşılaştığı zorluklar dile
getirildi.

Enerji Verimliliği konusunda da Brisbane Liderler Zirvesi’nde kabul edilen G20
Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın uygulanmasına ilişkin kat edilen yol değerlendirildi.
Başarılı geçen toplantının ardından “G20
Enerji Bakanları Toplantısı Sonuç Bildirisi”
yayınladı. Önümüzdeki yıl G20 Dönem
Başkanı olacak Çin’de de Enerji Bakanları
Toplantısı’nın tekrarlanması kararlaştırıldı.
Hatta bu toplantıların G20 bünyesinde
düzenli hâle getirilmesi tavsiye edildi.

“G20 olarak temel meselemiz; güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı
küresel büyümedir”

Enerji Bakanları Toplantısı’nın açılışında
konuşan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, G20 tarihinde ilk kez
düzenlenen ve dünyanın en büyük enerji
üreticileri ve tüketicilerini bir araya getiren
Enerji Bakanları Toplantısı’na ev sahipliği
yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Bugün G-20 ülkeleri
olarak temel meselemiz, güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı küresel büyümedir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
özetle şu değerlendirmelerde bulundu:
Küresel iş birliğimizi kurumsal bir
yapıya kavuşturmamız gerekiyor
G-20, dünya ekonomisinin % 85’ini, dünya
ticaretinin % 75’ini ve dünya nüfusunun
üçte birini oluşturan gerçekten çok büyük
ve önemli bir platformdur.
Gelişmiş ve yükselen ekonomilerin aynı
masa etrafında bir araya gelerek küresel
meseleleri ele almalarına imkân tanıyan
bu platformu çok iyi değerlendirmeliyiz.

2008 yılından bu yana G20’nin attığı
adımlar, küresel krizin etkilerinin giderilmesi ve özellikle de küresel finans sisteminin daha dayanıklı hâle getirilmesi
konusunda son derece faydalı oldu.
Bugün dünyanın önde gelen ekonomileri arasında finansal ve makroekonomik
konularda daha güçlü bir koordinasyon
mevcutsa, bunda G20’nin çok önemli bir
payı var. Esas hedefimiz de, krizlere sebep
olan ortamı önleyecek tedbirleri almak
ve küresel ekonomiye ilişkin iş birliğini
kurumsal bir yapıya kavuşturmak olmalıdır. Bugün G-20 ülkeleri olarak temel
meselemiz, güçlü, sürdürülebilir, dengeli
ve kapsayıcı küresel büyümedir. G-20
üyeleri olarak geçtiğimiz yıl kabul ettiğimiz büyüme stratejilerini uygulamaya
geçirdiğimiz takdirde, 2018 yılına kadar
% 2,1 oranında ilave büyüme sağlanmasını bekliyoruz. Bu da küresel ekonomiye
2 trilyon Dolar ilave kaynak girişi anlamına
geliyor.
Enerjide 2035 yılına kadar 48
trilyon Dolar’lık yatırım
ihtiyacı var
Altyapı yatırımları kapsamında, özellikle
enerji alanındaki yatırım ihtiyacının karşılanmasına önem veriyoruz. Çünkü, küresel altyapı yatırım ihtiyacının çok büyük bir
bölümünü enerji yatırımları oluşturuyor.
Uluslararası Enerji Ajansı 2035 yılına kadar
enerji yatırım ihtiyacını 48 trilyon Dolar
olarak hesaplıyor. Dünya genelinde enerji
talebinin artmaya devam edeceği açıktır.

Özellikle gelişmekte olan ülkeler küresel
ekonomiye entegre oldukça, enerji ihtiyaçları ciddi oranda yükselecektir.
Bugün ertelenen yatırım kararlarının,
gelecekte enerji güvenliği üzerinde
olumsuz bir etkide bulunmasını önlemek
için şimdiden harekete geçmeliyiz. G-20
Enerji Bakanları'nın bu ilk toplantısının
gündeminde enerji yatırımlarına yer verilmiş olmasını, son derece isabetli bir karar
olarak değerlendiriyorum.
Yenilenebilir enerji ve enerji
verimliliğinin arttırılması
gerekiyor
Küresel bir sorun olan iklim değişikliğiyle
mücadele noktasında da enerji politikaları büyük önem taşıyor. 2015, iklim değişikliği müzakereleri bakımından kritik bir
yıldır.
Bunun için, yenilenebilir enerji ve enerji
verimliliğinin arttırılmasını öncelikli konularımız arasına aldık. Yenilenebilir enerji
kullanımını arttırabilmek için önümüzdeki
dönemde G20’nin yapabileceği çalışmalara ışık tutan bir seçenekler listesi hazırlandı. Yenilenebilir enerji maliyetlerinin
düşmeye devam etmesi ve yenilenebilir
enerji teknolojilerinin enerji sistemlerine
daha iyi entegre edilebilmesi geleceğimiz bakımından önemlidir. G-20 Enerji
Verimliliği Eylem Planı çerçevesindeki
çalışmaların somut sonuçlar üretmeye
başlaması son derece umut vericidir.
Bu alanda hep birlikte çalışmaya devam
etmeliyiz.
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“Enerjide uluslararası iş birliğinin ve diyaloğun güçlendirilmesi gerekiyor”
enerji yatırımlarının artırılması özel bir
öneme sahip. Özellikle petrol fiyatlarının
düşük seyrettiği bir ortamda enerji yatırımlarında yaşanacak bir duraklamanın
uzun vadeli sonuçları olabileceğinden
endişe ediyoruz. Bu hususu da Enerji
Bakanları olarak ele aldık.
Kapsayıcılık önceliğimizle iki temel
hususu hedefledik. Birincisi: G20 ülkelerinde daha kapsayıcı bir büyümenin tesis
edilmesi gerekir. Bu noktada kadınların,
gençlerin, KOBİ’lerin ekonomilerimizde
daha kuvvetli bir yere sahip olması için
çalışmalar gerçekleştirdik. İkinci olarak;
G20’de özellikle düşük gelirli gelişmekte
olan ülkelerle diyalog ve iş birliğini güçlendirmeyi amaçladık”.
G20 Enerji Bakanları Toplantısı’nın sona
ermesinin ardından bir basın toplantısı
düzenleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar
Eski Bakanı Ali Rıza Alaboyun enerjide uluslararası iş birliğinin bir zaruret
olduğunu, bunun için de G20’nin rolünün son derece önemli olduğunu söyledi.
Bakan Alaboyun şöyle devam etti: “Enerji
güvenliği başta olmak üzere enerjiyle ilgili
uluslararası iş birliğinin ve diyaloğun güçlendirilmesi bir zarurettir. G20’nin enerji
konusundaki rolünün artıyor olması da
bu çerçevede son derece olumludur. G20
Dönem Başkanı ülke olarak önceliklerimizi; Uygulama, Yatırımlar ve Kapsayıcılık
olmak üzere üç başlık altında topladık.
Uygulama ile enerji piyasalarında güvenin tesis edilmesini hedefledik. Biliyorsunuz verilen taahhütlerin yerine getirilmesi, güvenin tesis edilmesinin en etkin
yoludur. G20’nin bu yıl uygulamayı ön
plana çıkarması, güvenilirliğinin artırılması
bakımından kritik bir önem taşıyordu.
Yatırımlar ile istihdam yaratan sürdürülebilir bir büyümenin desteklenmesini
hedefledik. Küresel altyapı yatırımı açığının 2030 yılına kadar 70 trilyon Dolar’lık
bir yatırım gerektirdiği hesap ediliyor.
Gelişmekte olan ülkelerin her yıl 1.5 trilyon Dolar’lık bir altyapı yatırımına ihtiyaç
duyduğunu biliyoruz. Yatırımlar içerisinde
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Enerjiye erişim bizim kapsayıcılık
önceliğimizle doğrudan
irtibatlıdır
Bir önceki G20 toplantısında liderler tarafından kabul edilen “G20 Enerji İşbirliği
İlkeleri”ni ileri götürme kararını, İstanbul
toplantısında sürdürmeye karar verdiklerini anlatan Alaboyun, Türkiye olarak bu
ilkelerden enerjiye erişim konusuna özel
bir önem verdiklerini kaydetti.
“Enerjiye erişim bizim kapsayıcılık önceliğimizle doğrudan irtibatlıdır.
Bakanlar olarak Sahra Altı Afrika odaklı
bir G20 Enerjiye Erişim Eylem Planı’nı
bugünkü toplantımızda kabul ettik.
‘Neden Enerjiye Erişim ve Neden Sahra
Altı Afrika?’ sorularına kısaca yanıt vermek
isterim. ‘Enerjiye Erişim’, çünkü bugün
dünya genelinde 1.3 milyar insanın elektriğe erişimi bulunmuyor.
Bu, modern anlamda beslenme, sağlık
ve diğer temel altyapı hizmetlerinden de
bu insanların yararlanamaması demektir.
Bu konu küresel ölçekte önemli bir sorun
olduğu için BM Kalkınma Zirvesi’nde
kabul edilen 17 Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefi’nden birisini de herkesin enerjiye
erişiminin sağlanması hedefi teşkil ediyor.
Dünya ekonomisinin % 85’ini temsil eden
G20 ülkelerinin böylesine önemli bir küresel meselede adım atmaları gerçekten de
çok önemlidir.

Yenilenebilir enerjiler giderek
önem kazanıyor
Bugün Bakanlar olarak ele aldığımız bir
diğer önemli konu yenilenebilir enerji idi.
Biliyorsunuz küresel enerji talebi hızla artmaya devam ediyor. Hem daha güvenli
hem de daha temiz enerji teknolojilerinin
devreye girmesi ve artan enerji ihtiyacımızın sürdürülebilir bir şekilde karşılanması
büyük bir önem taşıyor. Bu noktada son
dönemde yenilenebilir enerjinin giderek önem kazanan bir kaynak hâlini aldığını söyleyebilirim. Buradan hareketle
G20 Enerji Bakanları olarak yenilenebilir
enerji yatırımlarını ne şekilde artırabileceğimize dair bizlere seçenekler sunan bir
belgeyi de bugün kabul ettik. Hedefimiz
bu konuda aramızdaki bilgi ve tecrübe
paylaşımını derinleştirerek her ülkenin
kendi şartlarını göz önüne alacak şekilde
yenilenebilir enerjinin payını daha da artırabilmektir.
2015 yılı iklim değişikliği
bakımından kritik bir yıldır
Ele aldığımız konulardan birisi de iklim
değişikliği idi. 2015 yılı iklim değişikliği
bakımından kritik bir yıldır.
Aralık ayında Paris’te gerçekleştirilecek
Taraflar Konferansı iklim değişikliği konusundaki küresel iş birliğinin gelecekteki
çerçevesinin çizilmesi bakımından son
derece önemlidir. G20 Enerji Bakanları
olarak BM çerçevesinde devam eden
bu sürecin dengeli ve olumlu bir sonuç
vermesine yönelik kuvvetli desteğimizi
belirttik. Ayrıca enerjinin iklim değişikliği
bakımından taşıdığı öneme dikkat çekerek, özellikle enerji verimliliği ve temiz
enerji teknolojileri bağlamında atabileceğimiz adımlar olduğunu vurguladık.
Bugün kabul ettiğimiz bildirge Liderlerimizin geçen yıl bize verdiği görev
temelinde G20 Enerji İşbirliği İlkelerinin
ileri götürülmesi için gayet kapsamlı bir
çerçeve çizmektedir.
Çin’in 2016 yılındaki Dönem Başkanlığı
sırasında yeniden bir araya gelerek bu
konuları ele almaya devam etmeyi kararlaştırdık.

Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol:
“Yenilenebilir, 2030 yılına kadar elektrik üretiminde birinci kaynak olacak”

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA), G20
Enerji Bakanları Toplantısına paralel
olarak düzenlediği basın toplantısında,
Ajans’ın hazırladığı “Orta Dönem Yenilenebilir Enerji Raporu 2015” tanıtıldı.
Bilindiği üzere IEA, yenilenebilir enerjiler,
petrol, gaz ve kömürde neler olacağına
ilişkin orta ve uzun vadeli dünya enerji
görünüm raporları hazırlıyor. Toplantıda
konuşan Uluslararası Enerji Ajansı İcra
Direktörü Fatih Birol söz konusu rapora
ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı.
Enerji üretiminde yol ayırımındayız
Yıllar yıllarca ekonomiler büyürken, enerji
tüketimi de arttı. Ancak bugün iklim
değişikliği sorunları nedeniyle artık bir
yol ayrımındayız. Bu noktada da yenilenebilir enerjilerin önemli bir rol oynadığını
görüyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları,
özel bir elektrik üretim alanı olarak, neden
tercih ediliyor diye bakarsak, bu nedenleri şöyle sayabiliriz: İlk olarak pek çok
ülke yerli üretim yaparak enerji çeşitliğini
artırmak istiyor. Bazı ülkeler şehirlerindeki yüksek hava kirlenmelerini önlemek
için tercih ediyor. Ancak gelişmekte olan
ülkelerin enerji konusunda pek çok problemi var ve tabi ki iklim değişikliği de çok
önemli bir etken. Bilindiği gibi Paris’te
yapılacak İklim Zirvesi'nde de iklim değişikliğinin önlenmesi açısından yenilenebilir enerjiler büyük bir umut olarak
gündeme gelecek. Biz inanıyoruz ki; 2030
yılına kadar yenilenebilir enerji kesinlikle,
elektrik üretiminde birinci kaynak haline
gelecek. Fakat gelecek 5 yıl bunun olup
olamayacağı açısından oldukça kritik.

Gelecek 5 yıl içinde yapılacak tüm
yeni enerji tesislerinin yarısını
yenilenebilir enerji tesisleri
oluşturacak
Geçen son 5-6 yılda neler olduğuna bakacak olursak, büyük bir orandaki enerji
tesisleri fosil yakıtlarla kömür, petrol,
gazla çalıştı. Onları hidro ve yenilenebilir kaynaklar takip etti. Genel olarak son
6 yılda % 40 oranındaki tesis bu şekilde
çalıştı. Fakat iyi haber şu ki, eğer yenilenebilir enerjiler enerji çeşitliliği içinde
daha fazla olsun taraftarıysanız, yapılacak
tüm yeni enerji tesislerinin yarısını yenilenebilir enerji tesislerinin oluşturmasını
bekliyoruz. Gelecek 5 yıl içinde yapılacak tüm yeni enerji tesislerinin % 50’sini
yenilenebilir enerji tesisleri oluşturacak
ve diğer yarısını da kömür, petrol, gaz
ve nükleer teknolojileri oluşturacak. Bu
durum; yenilenebilirde oldukça yüksek bir
büyümenin yaşanacağını ve enerji üretim
teknolojilerinin en tepesine yerleştiğini
gösteriyor.
Gelecek 5 yılda 700 GW’lık yeni
yenilenebilir enerji tesisi göreceğiz
İlginç bir haber de şu: Yenilenebilir enerji,
OECD ülkelerinin yani Avrupa, ABD,
Japonya gibi zengin ülkelerin elektrik
üretim kaynağı iken, gelecek 5 yılda tamamen farklı bir resim göreceğiz.
Çin ve diğer gelişmekte olan ülkelerden

çok büyük bir büyümenin geldiğini göreceğiz. Yeni yenilenebilir enerji tesislerinin
üçte ikisi gelişmekte olan ülkelerden gelecek. Üçte biri ise gelişmiş-ileri ülkelerden
gelecek. Gelecek 5 yılda 700 GW’lık yeni
yenilenebilir enerji tesisi göreceğiz ve
bu 700 GW’lık tesisin üçte ikisi gelişmekte
olan ülkelerden gelecek. Bu durum yenilenebilir enerjide kesinlikle büyük bir
değişim yaşanacağını gösteriyor.
Çin, mevcut dünya yenilenebilir enerjisinin neredeyse % 40’ını sağlamış durumda.
Çin’deki bu gelişme; yenilenebilir tesisleriyle ülkedeki şehirlerin hava kirliliğinin
azaltılması amacıyla da devreye alınıyor.
Dolayısıyla Çin’deki büyük hava kirliliğinin
bu büyümenin de ana nedeni olduğunu
söyleyebiliriz.
Yenilenebilir enerji giderek
ucuzluyor
Diğer bir iyi haber daha: Yenilenebilir

En son yenilenebilir enerji uzun vadeli sözleşme fiyatları (2015-2019)
ABD

Kanada

Almanya

Almanya

ABD

Mısır
Türkiye
Çin
BAE

Karasal rüzgâr
Solar PV Santrali

Hindistan

Brezilya

Ürdün

Şili
Uruguay
Brezilya

Güney Afrika

Güney Afrika

Avustralya
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Güncel
enerji giderek ucuzluyor. Örneğin karasal
rüzgâr tesislerine baktığımız zaman 2010
yılından bugüne kadar maliyetler üçte bir
oranında ucuzladı ve düşmeye devam
etmesini bekliyoruz. Güneş enerjisinde
de etkileyici maliyet düşüşleri söz konusu.
Güneş enerjisinde üçte ikilik bir maliyet
azalması var. Güneş enerjisinde de ana
oyuncu yine Çin. Ardından çok güçlü bir
şekilde Hindistan geliyor. Hindistan’ın
güçlü bir güneş enerjisi programı var.
Deniz üstü rüzgâr enerjisi diğer bir hikaye.
Deniz üstü rüzgâr enerjisi maliyetleri her
geçen gün azalıyor. Bu tür yatırımların jeolojik sorunları var. Fakat yine de
Avrupa’da, Latin Amerika’da, Afrika’da
pek çok yeni denüzüstü rüzgâr santralinin kurulmasını bekliyoruz.
Artık yenilenebilirin pahalı olduğu şeklindeki doğmanın değişmesi gerekiyor.
Özellikle güneş enerjisi ve karasal rüzgâr
enerjisi maliyetlerinin düştüğünü görü-

yoruz. Uzun vadeli fiyat anlaşmalarına
baktığımızda karasal rüzgâr ve özellikle
güneş enerjisi oldukça rekabetçi hâle
geldi. Dolayısıyla pek çok ülke kömür ve
ithal gaz LNG ile rekabet edebilir. Tabi
bunun için hükümetlerin desteği gerekiyor. Gerçekten de yenilenebilir enerjiler
kömür ve LNG’ye karşı artan bir rekabet
avantajına sahipler.
Afrika’ya elektriğin getirilmesinde
yenilenebilir çok kritik bir rol
oynuyor
Öte yandan Türk hükümeti G20 Dönem
Başkanı olarak ilk kez enerjiye odaklanarak
Enerji Bakanları Toplantısı ve yine Sahra
Altı Afrika’nın enerjiye erişimi konusunda
toplantı düzenledi. Dün G20 ve Afrikalı
Enerji Bakanları ile enerji konusunu konuştuk. Bugün Sahra Altı Afrika’da 650 milyon insan elektriğe ulaşamıyor. Hepimiz
biliyoruz ki bu durum ekonomiye bağlı

bir durumdur. Eğer Afrika, enerji üretimini geliştiremezse, ekonomisini geliştiremez, ekonomisi gelişmezse gereken
finans kaynağı yaratılamaz. Dolayısıyla bu
döngünün kırılması gerekiyor. Biz burada
elektriğin Afrika’ya getirilmesi konusunda
yenilenebilir kaynaklarının çok kritik bir
rol oynayacağına inanıyoruz. Afrika’da
çok yüksek seviyede yenilenebilir enerji
kaynağı var. Hidro, güneş, rüzgâr, jeotermal çok büyük kaynaklar var. Sahra Altı
Afrika’nın enerji tesislerinin üçte ikisi gelecek 5 yıl içinde yenilenebilir enerji kaynaklarından gelecek. Bunun anlamı; ABD,
Avrupa, Japonya, Çin’in son yıllardaki ekonomik büyümelerine baktığınızda, kömür
kullanımına dayalı olduğunu görürsünüz.
Ve bugün bu ülkelerden bazıları kömür
kullanımını düşürmeyi deniyor. Ancak
Afrika yeni bir gelişme paradigması ile
gelebilir. Ekonomik gelişmesini yenilenebilir enerjiler üzerine kurarak gelişebilir .

G20 Enerji Bakanları Toplantısı Sonuç Bildirisi
Biz, G20 Enerji Bakanları olarak, liderlerimizin Brisbane’de talimatlandırdığı şekilde,
ilk kez toplanarak, günümüzdeki ve gelecekteki enerji sınamalarına çözüm aranması amacıyla kapsayıcı enerji iş birliğine
bağlılığımızı teyit ediyoruz. G20 Liderleri, enerji iş birliğinin öneminin farkında
olarak, G20 Enerji İşbirliği Prensiplerini
geçen yıl kabul etmiş ve konunun daha
ileri götürülmesi için bir araya gelmemizi
ve seçenekleri rapor etmemizi istemişlerdir. Yoksulları destekleme gerekliliğinin
farkında olarak biz, enerjiye erişim, enerji
verimliliği, yenilenebilir enerji, piyasaların
şeffaflığı, israfı teşvik eden verimsiz fosil
yakıt sübvansiyonlarının rasyonalizasyonu ve tedricen sonlandırılması konuları ışığında prensiplerin ele alınmasında
Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı’nda
sağlanan ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. G20 aracılığıyla, önümüzdeki
yıllarda tüm prensiplerin uygulanmasına
destek olma kararlılığımızı beyan ediyoruz.
Herkes İçin Enerjiye Erişim
1. Birçoğu uzak ve geri kalmış bölgelerde
yaşayan 1,1 milyardan fazla insanın elekt34 yeni enerji • KASIM-ARALIK 2015

riğe erişimi olmadan yaşadığının ve yaklaşık 2,9 milyar insanın yemek pişirmek için
geleneksel biyoyakıt kullanımına bağımlı
olduğunun bilincindeyiz. Enerjiye erişim,
daha iyi yaşam kalitesine ulaşmak, yoksulluğun üstesinden gelmek ve küresel
ekonomik performansı artırmak için kritik önemdedir. Modern enerjiye erişim
yoksunluğu, birçok ülkede ekonomik
büyüme ve sosyal kalkınma önünde ciddi
bir engeldir. “Herkes için uygun fiyatlı,
güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlama” hedefinin Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi’nde yer
almasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu
hedefi ileriye taşımak için iş birliği yapacağız. Dengeli, temiz, uygun fiyatlı ve
güvenilir enerji çeşitliliği geliştirilmesi,
sürdürülebilir kalkınma için hayatidir.
2. İlk aşamasında sorunun en yoğun
olduğu Sahra-Altı Afrika’da elektriğe erişimin iyileştirilmesine odaklanan “G20 Enerjiye Erişimi Eylem Planı: Enerjiye Erişimde
Gönüllü İşbirliği”ni kabul ediyoruz. Afrikalı Enerji Bakanlarıyla 1 Ekim’de yapılan
Sahra-Altı Afrika’da Enerjiye Erişim Konferansı’ndaki tartışmaları memnuniyetle
karşılıyoruz.

Mevcut yerel enerji kaynakları, ihtiyaçları
ve öncelikleri de kapsayan ulusal koşulları
dikkate alarak, yatırımların artırılması ve
enerji sektörünün sürdürülebilir biçimde
büyümesi için uygun ortam sağlanmasının önemli olduğunun farkındayız.
Uzun vadeli gönüllü iş birliği çerçevesi
oluşturan plan aracılığıyla, enerjiye erişim konusunda G20 koordinasyonunun
ve faaliyetlerinin güçlendirilmesi hususuna bağlıyız. Düzenleyici çerçeveler,
teknoloji geliştirme ve kullanımı, yatırım
ve finans, kapasite inşası ve bölgesel
bütünleşme konularında SE4All ve Afrika
Merkezi, diğer inisiyatifler ve donörler,
ilgili uluslararası, bölgesel kuruluşlar ve
Sahra-Altı Afrika ülkeleriyle birlikte çalışacağız. Kamu-özel sektör ortaklıklarının,
paydaşların birlikteliklerinin ve enerjiye
erişim konusunda güçlü siyasi taahhüttün
gerekliliğini vurguluyoruz. Düzenleyicilerin enerjiye erişime katkısının farkındayız
ve düzenleyici çerçeveler arasında iletişim
ve iş birliğinin artırılmasını teşvik ediyoruz.
Haziran 2015 tarihindeki Afrika Birliği
Zirvesi’nde ortaya konan ve Afrika’da yenilenebilir enerjiye erişimi hızlandırmayı ve
enerji yoksulluğunu azaltmayı amaçlayan

Afrika önderliğindeki Yenilenebilir Enerji
Girişimi’ni memnuniyetle karşılıyor ve
destekliyoruz.
Uluslararası Enerji Kuruluşları
3. G20’nin, uluslararası ve bölgesel enerji
kuruluşları arasında koordinasyonu ve iş
birliğini geliştirmesine olan katkısının ve
çeşitli uluslararası organizasyonların birlikte çalışmalarını kolaylaştırmadaki etkinliğinin farkındayız. Uluslararası ve bölgesel iş birliğini memnuniyetle karşılıyoruz.
Ayrıca, uluslararası enerji kuruluşlarının
temsil kapasitelerinin artırılması, yükselen
ve gelişen ekonomilerin katılımıyla daha
kapsayıcı kılınması için, bu kuruluşların
kendine has hedef ve yetkilerini de göz
önünde bulundurarak birlikte çalışacağız ve bu amaçla devam eden süreci not
ediyoruz.
Piyasaların Şeﬀaflığı
4. Şeffaf ve rekabetçi enerji piyasalarının,
enerji güvenliği ve yatırımların teşviki için
bir önkoşul olduğuna inanıyoruz. Piyasaların şeffaflığını ve verimliliği arttırmak
amacıyla, kapasite geliştirmek için arttırılan desteğin yanısıra, Ortak Örgütler Veri
Girişimi’nin (JODI) yüksek kaliteli enerji
verilerinin toplanmasına ve dağıtımına
imkân sağlayıp bunu teşvik ederek, güçlendirilmesini arzu ediyoruz. IOSCO (Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları
Örgütü) tarafından IEA, IEF ve OPEC ile
işbirliği içinde hazırlanan İkinci Petrol
Ürünleri için Fiyat Belirleme Kuruluşları
(PRA) Gözden Geçirme Raporu ve IOSCO
İlkelerinin piyasalara etkisi konusundaki
IEA-IEF-OPEC Ortak Raporları, PRA’ların
işbirliği ve şeffaflık vasıtasıyla işlemesi
hususunda ilerleme kaydedildiğinin altını
çizmektedir. Biz, bu çaba kapsamında
devam eden ilerlemeyi takip etmek için
hazırız. IEA, IEF ve OPEC’in, enerji görünümlerini ve fiziksel ve finansal piyasalar
arasındaki etkileşimi daha iyi anlamaya
yönelik ortak çalışmalarını memnuniyetle karşılıyor ve adı geçen kuruluşları,
piyasaların şeffaflığı konusunda verimli
iş birliklerini sürdürmeye teşvik ediyoruz. Gaz piyasaları da dâhil olmak üzere,
enerji piyasalarının işlerliğini geliştirmek
için gösterilen çabaları destekliyoruz.
Tüm enerji kaynaklarıyla ilgili konularda

piyasaya ilişkin bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasının önemini de teslim ediyoruz.
Enerji Güvenliği
5. Bugünün dinamik ve belirsiz enerji
ortamı göz önüne alındığında, sürdürülebilir enerji güvenliğine olan ihtiyacı ve
acil müdahale önlemleri gibi konularda iş
birliği ve diyalog yoluyla enerji güvenliğinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine olan
bağlılığımızı vurguluyoruz. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin öneminin altını
çiziyoruz.
Mevcut yatırımların, gelecekte enerji
güvenliğini temin etmedeki önemi bakımından, enerji sektörüne yapılan yatırımların devamını destekliyoruz.
İsrafı Teşvik Eden Verimsiz Fosil Yakıt
Sübvansiyonları
6. Hassas gruplar ve onların kalkınma ihtiyaçlarını dikkate almak suretiyle, piyasa
aksaklıkları ve çevresel zararın azaltmasını
sağlayabilecek şekilde, israfı teşvik eden
fosil yakıt sübvansiyonlarının rasyonalizasyonu ve tedricen sonlandırılmasında
birçok ülke tarafından kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Ülke
ilerleme raporlarında ve uygulanmaya
başlayan denetleme süreçlerinde belirtildiği üzere, bazı G20 ülkelerinin devam
etmekte olan çabalarını destekliyoruz.
Daha fazla G20 ülkesini denetleme sürecine katılmaları yönünde teşvik ediyoruz.
Yoksulları desteklemeye devam ederken,
israfı teşvik eden fosil yakıt sübvansiyonlarının orta vadede sonlandırılması ve
rasyonalizyonu için, 2009 yılı ve sonrasını
kapsayan taahhüt ışığında, önümüzdeki
dönemdeki G20 toplantılarında bu taahhüdü ileri taşıma konusunda güçlü bir
ilerleme sağlamayı hedefleyeceğiz. IEA ve
OECD’nin Dünya Bankası, IEF ve OPEC’le
istişare halinde hazırladığı, verimsiz fosil
yakıt sübvansiyonlarının reformu alanında
kaydedilen son ilerlemeye ilişkin güncel
metni not ediyoruz.
Enerji Verimliliği
7. Enerji verimliliğinin, konutlar ve işyerleri için daha düşük maliyetler, daha fazla
ekonomik üretkenlik ve büyüme, güçlendirilmiş enerji güvenliği ve olumlu çevresel sonuçlar gibi yararları bulunduğunun

farkındayız. Ülkelerin enerji verimliliği performanslarında kayda değer ilerleme ihtiyacını kabul ediyoruz. Bu nedenle, 2015
yılında “G20 Enerji Verimliliği Eylem Planı:
Enerji Verimliliğinde Gönüllü İşbirliği”nin
katılımcı ülkeleri tarafından uygulanmasında kaydedilen önemli ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. IPEEC’in (Uluslararası Enerji Verimliliği İşbirliği için Uluslararası Ortaklık) diğer uluslararası kuruluşlar ve çalışma gruplarındaki katılımcı
ülkeler ile iş birliği içinde hazırladığı G20
Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın Gönüllü
Uygulanması Raporu’nu memnuniyetle
karşılıyoruz.
Başta ağır iş makineleri, ürünler, binalar,
endüstriyel enerji yönetimi ve elektrik
üretimi olmak üzere, taşıtların emisyon performansı ve verimliliğine ilişkin
çalışmaların 2015 yılı sonuçları ile enerji
verimliliğinin finansmanını gönüllülük
esasına dayalı olarak daha çok desteklemede mutabıkız. Bu çerçevede, G20
ülkeleri için Gönüllü Enerji Verimliliği
Prensipleri’ni memnuniyetle karşılıyoruz. Ekonomilerimizde enerji verimliliğini
artırmaya yönelik gönüllü iş birliğinde
gelecekteki potansiyel alanları ele alacağız. Bu alandaki çalışmalara ilaveten
planın uzun vadeli olmasını temin etme
konusunda mutabıkız.
Yenilenebilir Enerji
8. Yenilenebilir enerjinin ve yenilenebilirlerin uzun vadeli büyüme potansiyelinin önemini vurguluyoruz. Yenilenebilir enerji kullanımı artmaktadır ve bu
eğilimin gelecekte devam etmesi beklenmektedir. Piyasalar, teknolojiler ve
politikalar ülkeden ülkeye değişmekle
birlikte, yenilenebilir enerji yatırımlarının,
yenilikçi, risk azaltımı ve uygun politika
çerçeveleri yoluyla, ulusal öncelikler ve
ortama uygun olarak arttırılmasının, çevresel açıdan uygun, sosyal ve ekonomik
olarak sürdürülebilir biçimde kalkınmaya
katkıda bulunabileceğini teslim ediyoruz.
9. Daha ileri çalışmalar için yararlı seçenekler ortaya koyan G20 Yenilenebilir
Enerji Seçenekleri Listesi’ni kabul ediyor
ve IEA ile diğer ilgili uluslararası örgütlerle
işbirliği içerisinde IRENA tarafından hazırlanan arka plan raporunu not ediyoruz.
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Güncel
Enerji çeşitliliğinde yenilenebilir enerjinin
artan payının teşvik edilmesini teminen
yenilikçi, teknolojiler ve bilgi paylaşımının önemini ve sistem entegrasyonu ile
istikrarlı ulusal politika ve düzenleyici çerçevelerin merkezi rolünü, mevcut özel
ulusal şartları dikkate almak suretiyle
vurguluyoruz.
Temiz enerji teknolojileri dahil
Yenilikçi Enerji Teknolojileri
10. Sınamalarla karşı karşıya bulunan
enerji dünyasında güvenli, uygun fiyatlı,
güvenilir, uygulanabilir ve sürdürülebilir enerjinin temin edilmesinde yenilikçi
enerji teknolojilerinin önemini teslim
ediyoruz. Yatırımların hayata geçirilmesinde, verimlilik, etkinlik ve sürdürülebilir kalkınmanın geliştirilmesinde ihtiyaç

duyulan iyi uygulamaların ve teknolojilerin geliştirilmesinde kamu ve özel sektörün önemli rolünü teslim ediyoruz. Temiz
enerji teknolojileri dahil olmak üzere, çok
çeşitli enerji kaynaklarında yenilikçi enerji
teknolojilerinin yayılması, araştırma ve
geliştirme alanlarında devam etmekte
olan yatırımları da destekliyoruz. Buna
ilaveten, temiz enerjiye ilişkin araştırma
ve geliştirmeye yönelik artan uluslararası işbirliğini destekliyoruz. Bu eylemler,
enerji güvenliğini geliştirebilir, ekonomik
büyümeyi artırabilir, istihdam ve iş fırsatları yaratabilir, daha yüksek enerji erişim
seviyelerini destekleyebilir ve çevresel
faydalar sağlayabilir.
İklim Değişikliği
11. 2015’in iklim değişikliği ve etki-

leri ile mücadelede güçlü ve etkili bir
şekilde harekete eçmek için kritik bir
yıl olduğunu ve enerji verimliliğinin
geliştirilmesi ve temiz enerji teknolojilerine yatırımların arttırılmasını içerecek
enerjiye ilişkin eylemlerin önem taşıyacağını kabul etmekteyiz. Bu çerçevede,
şimdiye kadar sunulmuş olan Niyet
Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkıları (INDCs) memnuniyetle karşılıyoruz.
İklim değişikliği müzakerelerinde, başlıca uluslararası hükümetler arası organ
olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) çalışmalarını destekliyoruz ve Aralık 2015’te
Paris’te düzenlenecek 21. Taraflar
Konferansı’nda (COP21) olumlu ve dengeli bir sonuç elde edilebilmesini teminen
birlikte çalışıyoruz.

Notlar… (Orta Dönem Yenilenebilir Enerji Raporu 2015)
• Yenilenebilir enerji kaynakları, dünya yeni elektrik tedariğindeki payını artırmaya devam ediyor.
• Yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi 2014yılında en hızlı büyümesini gerçekleştirerek 130 GW oldu. Bu rakam %45’ten fazla bir
oranda dünya enerji sektörüne katkı yaptı..
• Son yıllardaki petrol fiyatlarındaki büyük düşüş, yenilenebilirin rekabetçiliği ve hükümetlerin politik destekleri açısından soruları
artırıyor.
• Gelişmekte olan pazarlardaki regülasyonlar, şebeke ve finansman şartları yenilenebilirin büyümesi önündeki zorluklar olarak
duruyor.
• Gelecek 5 yılda yenilenebilir enerjiler, düşen maliyetleri ve hızlı büyümesi ile elektrik üretiminde en büyük kaynak hâline gelecek.
• Gelecek 5 yıl içinde yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi 700 GW’a ulaşacak. Bu rakam Japonya’nın mevcut kurulu gücünün iki
katından fazlasına denk geliyor.
• Yenilenebilir enerjinin küresel enerji üretimi içindeki payı 2020 yılına kadar % 26’yı aşacak. 2020 yılındaki toplam küresel yenilenebilir
enerji kaynaklı elektrik üretimi, Çin, Hindistan ve Brezilya’nın bugünkü toplam talebinden daha yüksek olacak.
• Yenilenebilir enerji üretimi bugünkü üretim bölgelerinden, gelişmekte olan ülkelere doğru kayıyor. 2020 yılına kadar, yenilenebilir
enerjilerdeki büyümenin üçte ikisi bu ülkelerden gelecek.
• Çin tek başına toplam yenilenebilir enerji kapasitesinin % 40’ını ve neredeyse yeni yatırımlarının üçte birini 2020 yılına kadar yapacak.
• Sürdürülebilir teknolojilerin gelişmesiyle dünyanın pek çok yerinde yenilenebilir enerji üretim maliyetleri düşüyor.
• Rüzgâr ve solar PV’nin yüksek seviyede büyümesi için sistem ve şebeke entegrasyonları kritik öneme sahip.
• Orta vadede yenilenebilir enerji kapasitesine katkı yapması beklenen en büyük kaynak olacak.
• Karasal rüzgãr enerjisi küresel yenilenebilir büyümenin lideri. Yenilenebilir kapasitesinin üçte birinden fazlasını temsil ediyor. Solar PV
de yeni kapasitenin ikinci en büyük kaynağı durumunda. Hidro enerji de yeni eklenecek yenilenebilirin beşte biri düzeyinde olacak.
• 28 üyeli Avrupa Birliği, yenilenebilirde Çin’den sonra ikinci en büyük pazar durumunda ancak yıllık yenilenebilir gelişimi düşüyor.
• Yenilenebilir pazarı güçlü bir şekilde OECD dışı ülkelere doğru genişliyor.
• 2020 yılına kadar yeni yenilenebilir kapasite için 230 milyar Dolar’lık yatırım tahmini yapılıyor. Bu rakam 2014’teki 270 milyar
Dolar’dan daha az.
• 2010-15 arasında küresel karasal rüzgâr enerjisi üretim maliyeti yeni tesisler için % 30 oranında düştü. Yeni solar PV santrallerinde de
üçte iki seviyesinde düştü. 2015-2020 arasında yeni karasal rüzgâr enerjisi maliyeti % 10 daha düşecek.
• 2014-2020 yılları arasında toplam yenilenebilir enerji büyümesi % 25’ten daha fazla olabilir ve tahmine göre 2020 yılına kadar 315
milyar Dolar’ı geçebilir.
36
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BİNLERCE YAPI MALZEMESİ

HER AN CEBİNİZDE
Dış cephe kaplamasından yer karosuna, banyodan çatıya,
pencereden kapıya aradığınız her şey, sektörün vazgeçilmez
başvuru kaynağı YAPI KATALOĞU’nda!

w w w .y a p i k a t a l o g u . c o m

Güncel

Türkiye, 2030
yılında sera gazı
emisyonlarında
yüzde 21’e kadar
azaltım öngörüyor
TÜRKİYE, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE İÇİN ULUSAL
KATKI NİYETİ BİLDİRİMİ’Nİ YAYINLADI. BİLDİRİYE GÖRE
TÜRKİYE, ÖNÜMÜZDEKİ 15 YIL İÇİNDE SERA GAZI
EMİSYONLARINI 2 KAT DAHA ARTIRMAYI PLANLIYOR.

P

aris’te Aralık ayında yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)
21. Taraflar Toplantısı öncesinde bütün
ülkeler, İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin
Ulusal Katkı Niyeti Bildirimleri'ni (Intended
Nationally Determined Contributions38 yeni enerji • KASIM-ARALIK 2015

INDC) açıkladı. Türkiye 1 Ekim tarihine
kadar sunulması gereken bildirimini 30
Eylül günü geç saatlerde açıkladı. Bildirime göre Türkiye önümüzdeki 15 yıl
içinde sera gazı emisyonlarında %116 oranında bir artış planlıyor ve bu yıllık ortalama %5’lik bir artışa denk geliyor. Sunu-

Ulaştırma

lan resmi bildirimde Referans Senaryo'ya
göre Türkiye sera gazı emisyonlarında
2030 yılında %21 oranına kadar azaltım
öngörüyor ve 2012-2030 yılları arasında
toplam sera gazı emisyonlarını 430 milyon tondan 929 milyon tona çıkarmayı
planlıyor.
Bildiride, “Niyet Edilen Ulusal Katkı ile
Yürütülmesi Öngörülen Plan Politikalar”
kısmı şu şekilde oluşturulmuş:
Enerji
• Güneş enerjisinden elektrik
üretiminin 2030 yılına kadar 10 GW
kapasiteye ulaşması
• Rüzgâr enerjisinden elektrik
üretiminin 2030 yılına kadar 16 GW
kapasiteye ulaşması
• Mümkün olan tüm hidrolik
kapasitenin kullanılması
• 2030 yılına kadar 1 adet nükleer
santralin devreye alınması
• Elektrik üretiminde ve şebekesindeki
kayıp oranının 2030 yılında %15
seviyesine düşürülmesi
• Kamu Elektrik Üretim Santrallerinde
Rehabilitasyon çalışmaları
• Elektrik Üretiminde Yerinden
Üretimin, Kojenerasyon ve
Mikrokojenerasyon Sistemlerinin
yaygınlaştırılması

• Yük ve yolcu taşımacılığında
karayollarının payının azaltılarak,
demiryolu ve denizyolunun
paylarının artırılması ile modlar arası
dengenin sağlanması
• Kombine taşımacılığın geliştirilmesi
• Kentlerde sürdürülebilir ulaşım
planlama yaklaşımının uygulanması
• Alternatif yakıt ve temiz araç
kullanımının arttırılması
• Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji
Belgesi (2014-2023) ve Eki Eylem
Planı'nda (2014-2016) karayolu
ulaştırması kaynaklı yakıt tüketimi ve
emisyonlarının azaltılması
• Yüksek Hızlı Demiryolu projelerinin
gerçekleştirilmesi
• Kent İçi Raylı Sistem Hatlarının
artırılması
• Tünel Yapım çalışmaları sonucunda
yakıt tasarrufu sağlanması
• Eski model araçların trafikten
çekilmesi
• Enerji verimliliği için yeşil liman
ve yeşil havalimanı projelerinin
uygulanması
• Denizyolu ulaşımında ÖTV’siz yakıt
uygulaması

Binalar ve Kentsel Dönüşüm
• Yeni yapılan konut ve hizmet
binalarının Binalarda Enerji
Performans Yönetmeliği'ne uygun
enerji etkin olarak inşa edilmesi
• Yeni ve mevcut binaların Enerji
Kimlik Belgesi oluşturularak
enerji tüketimlerinin ve sera
gazı emisyonlarının kontrol
altında tutulması ve metrekare
tüketimlerinin yıllara bağlı olarak
azaltılması
• Yeni ve mevcut binalarda
uygulanacak olan birincil enerji
kaynaklarının tüketimini azaltan
tasarım, teknolojik cihazlar, yapı
malzemeleri, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımının teşvik
kanallarının geliştirilmesi (kredi, vergi
azaltımı, vb)
• Yeşil Bina, pasif enerji, sıfır enerjili
ev tasarımlarının yaygınlaştırılarak
enerji ihtiyacının minimuma
indirilerek, enerjinin tüketildiği yerde
üretilmesinin sağlanması

Sanayi
• Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve
Eylem Planının uygulanması ile enerji
yoğunluğunun azaltılması
• Sanayi tesislerinde enerji verimliliği
uygulamalarının hayata geçirilmesi
ve verimlilik artırıcı projelere mali
destek sağlanması
• Uygun sektörlerde atıkların
alternatif yakıt olarak kullanılmasının
artırılmasına yönelik çalışmalar
yapılması
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Güncel
hammadde veya yakıt olarak
kullanılması, bir sektörden
çıkan atığın başka bir sektörün
hammaddesi olabilmesini sağlayan
endüstriyel simbiyoz yaklaşımı
• Besi ve tavuk çiftliklerinden çıkan
atıkların değerlendirilmesi için uygun
çalışmaların yapılması
Yutak Alanlar

Tarım
• Tarım arazilerinin toplulaştırılması
sonucunda yakıt tasarrufu
sağlanması
• Mera ıslah çalışmaları yürütülmesi
• Gübrenin kontrollü kullanımı ve iyi
tarım uygulamaları
• Minimum toprak işleme metotlarının
desteklenmesi
Atık
• Katı atıkların düzenli depolama
alanlarına gönderilmesi
• Atıkların; yeniden kullanımı, geri
dönüşümü ve ikincil hammadde
elde etme amaçlı diğer işlemler ile
geri kazanılması, enerji kaynağı olarak
kullanılması veya bertaraf edilmesi
• Atıkların maddesel geri kazanımı,
biyokurutma, biyometanizasyon,
kompost, ileri termal işlemler veya
yakma gibi işlemlere tabi tutularak
atıktan enerji kazanımının sağlanması
• Düzenli ve düzensiz depolama
alanlarından kaynaklanan depo
gazından metan geri kazanımının
gerçekleştirilmesi
• Endüstriden kaynaklanan atıkların
başka bir sektörde alternatif

• Yutak alanların artırılması ve arazi
bozulumunun önlenmesi
• Orman Rehabilitasyon Eylem Planı
ve Ağaçlandırma Seferberliğinin
uygulanması
BM: Katkı beyanları yeterli değil
ama önemli
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreterliği, Aralık
ayında Paris’te gerçekleştirilecek iklim
zirvesi öncesi sentez raporunu yayınladı. Raporda 1 Ekim 2015 tarihine kadar
sekreterliğe İklim Değişikliğiyle Mücadele
İçin Ulusal Katkı Niyeti Bildirimleri (INDC)
belgesini ileten Türkiye dâhil 119 ülkenin
taahhütleri değerlendirildi. Sekreterliğin
raporuna göre, bu ülkeler tarafından taahhüt edilen adımların atılması kişi başı sera
gazı emisyonlarının 2025 yılında 1990 yılı
seviyesinin % 8, 2030 yılında ise % 9 altına
inmesini sağlayabilecek. Emisyonlarda
görülen bu azalış ise, mevcut politikaların uygulanması halinde yüzyıl sonunda
5 dereceyi bulabilecek olan ortalama
sıcaklık artışının, 2,7 derece seviyesinde
kalmasını mümkün kılacak. İklim uzmanlarına göre sıcaklık artışında dünya için
güvenilir sınır 2 derece.
Uzmanlar ne diyor?
Türkiye’nin yaptığı bildirime dair görüşte
bulunan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç: “Bu bildirim ile Türkiye,
iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim
değişikliğine uyum konusunda herhangi
bir sorumluluk almadığını açıkça belirtmiş oluyor. Bütün bunlar göz önünde
bulundurulduğunda, Türkiye’nin açıkladığı İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin
Ulusal Katkı Niyeti Bildirimi’nin iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayamayacağını, tam tersine iklim krizinin daha
da derinleşmesine yol açacağını düşü-
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nüyoruz. Bu bildirim bizler için büyük bir
hayal kırıklığı oldu. Bildirimde Türkiye’nin
2012-2030 yılları arasında emisyonları için
bir zirve yıl da öngörülmüyor. Ne yazık
ki bu, Türkiye’nin 2030’dan sonra bile
emisyonlarını artırmaya devam edeceğinin düşünüldüğü anlamına geliyor. Eğer
ülke olarak emisyonlarımızı bu plandaki
gibi artırmaya devam edersek, kişi başına
emisyonlarımız 2030 yılında ülke olarak
girmeyi planladığımız ve aday ülke olarak benzer stratejiler geliştirme sorumluluğumuz olan Avrupa Birliği ülkelerinin
kişi başı emisyonlarının neredeyse 2 katı
olacak” diyor.
Ekonomist Erinç Yeldan ise Cumhuriyet
Gazetesi’ndeki köşe yazısında, bildiriyle
ilgili şunları söylüyor: “Türkiye’nin ‘resmi’
katkı payı belgesi, 2030’da Türkiye’nin toplam sera gazı emisyonlarının 1.175 milyon
ton CO2 eşdeğerine ulaşacağını öngörüyor ve uygulanması düşünülen tedbirler
aracılığıyla bu rakamın 929 milyon tona
düşürülmesini hedef olarak sunuluyor.
Ancak Türkiye 1990’dan bu yana toplam
emisyonlarını zaten % 110 artırarak dünyada kişi başına CO2 emisyonlarında en
hızlı artış gösteren ülkeler arasında sayılmakta. Bu nedenle öngörülen toplamın
% 21’i anlamına gelen bu azaltım hedefinin uluslararası düzeyde yeterli görünmesinin mümkün olmayacağı ve bu hâliyle
Türkiye’nin ‘üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyen ülke’ konumunda
sayılması kaçınılmaz gözüküyor. Bu arada
‘resmi’ katkı payına söz konusu olan sera
gazı projeksiyonlarının 2015’ten 2030’a %
155 artış anlamına gelmesi ise bir başka
eleştiri konusu. 1990’dan bu yana geçen
süre içerisinde emisyonlarını toplamda
% 110 artırmış olan Türkiye’nin bundan
sonraki 15 senelik süre boyunca emisyonlarında % 155 artış yaşaması için
% 8’e varan gerçek dışı bir büyüme temposu içine girmesi ya da bilinmeyen bir
nedenle karbon yoğunluklarında (gene
gerçek dışı) bir artışın söz konusu olması
gerekiyor. Türkiye’nin resmi emisyon
baz patikasında önceden ‘abartılı’ bir
hedef sunarak, daha sonra daha düşük
değerlere ulaşması durumunda, ‘aktif
hiçbir politika izlemeden yükümlülüklerini fazlasıyla yerine getirmiş’ sayılacağı
beklentisinin uluslararası arenada kabul
görmeyeceği ve ciddiye alınmayacağı
sıklıkla dile getirilmekte”.

Röportaj

CSUN Türkiye Ortağı
Egemen Seymen

“Yurt dışında kaliteye,
yurt içinde ise fiyata
bakılıyor”

T

ürkiye’de faaliyetlerine 2011 yılında başlayan CSUN, Avrupa ve
Amerika’ya yaptığı ihracatın %99’unu Türkiye’deki fabrikasından
gerçekleştiriyor. Şu ana kadar 500 MW’ın üzerinde ihracat
yaptıklarını söyleyen CSUN Türkiye Ortağı Egemen Seymen, 2014
yılında ağırlıklı olarak Avrupa, 2015’te ise ağırlıklı olarak Amerika
pazarında aktif olduklarının altını çiziyor. İç pazarda da harekete geçmek
istediklerini söyleyen Seymen, Türkiye pazarında kaliteden çok ﬁyata
odaklanılmasının bu zamana kadar iç pazara karşı mesafeli kalmalarına
neden olduğunu vurguluyor.
Yeni Enerji Dergisi olarak CSUN’ın Türkiye fabrikasını ziyaret ettik.
Hem fabrikayı gezdik hem de CSUN Türkiye Ortağı Egemen Seymen
ile CSUN ve Türkiye güneş enerjisi pazarı temelli keyiﬂi bir röportaj
gerçekleştirdik.
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YE: CSUN’ın güneş enerjisi pazarındaki
konumu nedir?
Egemen Seymen: CSUN, Türkiye’ye
2011 yılında geldi. 2011 yılında Türkiye’ye
geldiğimizde Türkiye pazarı bizim için bir
ön çalışma alanını ifade ediyordu. Küçük
çaplı, 60-100 MW arası bir fabrika kurulumu düşüncemiz vardı. O zaman Türkiye
pazarı da çok yavaştı. Daha sonra Avrupa
Birliği’nin anti damping uygulamalarının yapılacağı söylentisi çıktı. Biz de onu
öngörerek 120 MW’lık üretim hatlarıyla
fabrikamızı hayata geçirdik. Daha sonra
200 MW’a ve şu anda da 350 MW kapasiteye çıktı. Resmi şirketimizi 2012 yılında
kurduk; 2013 yılında ise resmi açılışımızı
yaptık. 2016 yılında da yıllık kapasite olarak 500 MW’a çıkacağız. Burada yaptığımız üretimin neredeyse % 99’u Avrupa
ve Amerika’ya gidiyor. Avrupa’nın Çin malı
ürünlere anti damping uygulamalarından
sonra 2014 yılında neredeyse bütün satışımız Avrupa’ya oldu. Avrupa ülkelerine 200
MW civarında satış yaptık. Yine 2014’te
toplamda 110 milyon dolar ciro gerçekleştirdik. Böylece ilk 500 sanayi kuruluşu
içerisine girdik. 2015’te de Amerika; Çin
ve Tayvan malı ürünlere anti damping
uygulaması getirdi. Çin ve Tayvan’dan
ABD’ye giren mallar %50 civarında vergiye
tabi oldu. Bu anti damping uygulamalarının şartlarından bir tanesi hücrenin ve
panelin Çin malı olmamasıydı. Biz burada
Türkiye’nin ilk ve tek yerli hücresini üretiyoruz. Kendi ürettiğimiz hücrelerle yine
kendi ürettiğimiz panelleri, “made in Turkey” damgasıyla, bu vergilere takılmadan
ABD’ye de satıyoruz. 2015 yılında ağırlıklı
olarak ABD pazarında aktif olduk. 2016
yılında da satışlarımız büyük ölçekte ABD
pazarında olacaktır diye düşünüyoruz.
Türkiye’deki konumumuza baktığımızda,
kâğıt üzerinde en büyük üretici biziz. Ama
satış olarak baktığımızda diğer Çinli firmalar ya da diğer yerli firmalar bizden daha
fazla satış yapmış olabilirler. Rakamlara
tam hâkim değilim. Ama bizim fabrikamız
serbest bölgede, ihracat odaklı. İç pazara
çok fazla eğilmedik. Bunun sebebi de
Türkiye pazarındaki müşterilerin kaliteden ziyade daha fazla fiyata önem vermeleri. Ben burada ürettiğim bir malı
Avrupa ya da Amerika’ya kârlı bir şekilde
satabiliyorken, iç pazarda diğer rakiplerle
bir yarış içine girme gereği duymuyorum. Çünkü burada müşteri, kaliteyi değil
fiyatı ön planda tutuyor. O yüzden biz iç

pazara yönelmedik. Bizim toplam ihracat
rakamımız şu an için 500 MW’ı geçmiş
durumda. Türkiye’deki toplam kurulu
güç 250-300 MW. Yani Türkiye’deki toplam kurulu güçten daha fazlasını biz yurt
dışına sattık. Ama tabi ki Türkiye pazarı da
bizim için önemli. Yeni yeni satışlarımız
olmaya başladı. IPARD destekli projelerde
-yerli malı ya da Avrupa menşeili ürün
isteniyor- bir avantajımız olabiliyor. Ama
diğer türlü fiyat rekabetine çok da girmek
istemiyoruz
YE: Ürün bazlı baktığımızda, “bizi öne
çıkaranlar” diyebileceğiniz neler var?
Egemen Seymen: Aslında ürünler dıştan
bakıldığında standart olarak görülüyor.
Ancak bu teknolojik bir ürün; teknolojik
bir üretim gerekiyor, know-how gerekiyor.
CSUN, 2004 yılında Çin’in ilk hücre fabrikası olarak kurulmuş. Aslında CEEG Holding bünyesindeki bir firma. CEEG Holding şu an Çin’in en büyük trafo üreticisi.
Çin’de ilk 200 firmanın içinde yer alıyor. Bu
grubun bir iştiraki olan CSUN, kurulduktan sonra 2-3 sene boyunca hücre üretimi yapmış. 2007’den itibaren de güneş
paneli üretiyor. Yine 2007’de NASDAQ’da
borsaya açılıyor. Şu anda CSUN, 8 bin 500
kişinin çalıştığı büyük bir firma. Çin’deki
fabrikalara ek olarak Türkiye’de, Güney
Kore’de, Vietnam’da fabrikaları var. Türkiye fabrikası Avrupa ve Amerika, Vietnam
fabrikası Amerika, diğer fabrikalar ise Asya
pazarları için çalışıyor. Çin’deki fabrikalar
zaten hâli hazırda büyük bir pazar olan
Çin pazarına yönelik çalışıyor. Ar-Ge üssümüz Çin'deki genel merkezimizde. Ar-Ge
çalışmaları oradan yürütülüyor. Türkiye'de
sadece test laboratuvarlarımız mevcut.
Şuan fabrikamızda 600 çalışanımız var. 24
saat 3 vardiya hâlinde çalışıyoruz.
CSUN, sektördeki birçok patentin sahibi
olan bir firma. Hücre verimliliğinde dünya
rekoruna ulaşmış bir firma. Panel üretmek
çok zor bir işlem değil. Özellikle Almanlar
öyle makineler üretiyor ki makinenin bir
tarafından hücreyi koyuyorsunuz diğer
taraftan panel olarak çıkıyor. Ama teknolojinin size ait olması, Ar-Ge'yi geliştirmek
çok değerli konular. Bir de tabi üretmekten ziyade ürettiğini satabilmek de çok
önemli. Bazı üreticiler ve bankalar, yerli
malı olsa dahi, kendini ispat edememiş
markalarla iş yapmak istemiyorlar. Yurt dışı
satışlar yapmak için de belirli kıstaslardan
geçmiş, belirli sertifikaları almış olmanız

çok önemli. Yabancı firmaların teknik
satın alma departmanları gerçekten konusunda uzman kişilerden oluşuyor. Gelip
1 hafta fabrikanızı inceliyorlar, sertifikalarınızı inceliyorlar, finansal durumunuza
bakıyorlar. Tüm bu işlemlerin ardından
sizinle fiyat konuşup pazarlık yapmaya
başlıyorlar. Kısacası yurt dışına ürün satışı
yapmak hiç de kolay değil.
YE: En çok nerelere ihracat
yapıyorsunuz?
Egemen Seymen: Türkiye’den en çok
Amerika’ya ihracat yapıyoruz. Amerika’yı
Avrupa ülkeleri izliyor. Avrupa’da kesin
bir ülke ismi veremiyorum. Çünkü örneğin biz ürünlerimizi Rotterdam Limanı’na
gönderiyoruz. Müşteriler ise ürünleri
Rotterdam’dan alıp Avrupa’nın farklı
ülkelerine götürebiliyorlar. Bazı Avrupalı
firmalar ile direk bizim depomuzdan alım
yapıyorlar.
YE: Holdingin Türkiye’ye bakış açısı nasıl?
Egemen Seymen: Türkiye’de fabrikamızı
büyütüyoruz. Şu an binamız 25 bin m2,
hemen arkasında 10 bin m2’lik bir binamız
daha var. Toplamda 35 bin m2’ye çıktık.
Orası faaliyete geçmedi, geçince 500
MW’lık kapasiteye çıkacağız. 2017’de de
750 MW’a çıkma hedefimiz var. Kademeli
olarak artacak.
Türkiye pazarına bakışımız genel olarak
olumlu ama pazar çok yavaş. Kapasiteler
çok küçük. Aralık ayında devreye alınacakları da saydığımızda 2015 yılında dünyada
59 bin MW’lık güneş santrali kurulumu

gerçekleşmiş olacak. Bu 59 bin MW’lık
kapasitenin sadece 200 MW’ı Türkiye’ye
ait. Baktığımızda Türkiye pazarı okyanusta
bir damla bile değil. Ama tabi ki Türkiye
aynı zamanda sürdürülebilir de bir pazar.
Önümüzdeki 10-15 yılda elektrik ihtiyacı
olacak bir ülke. Dolayısıyla doğal kaynaklarını kullanması gerekiyor. Örneğin
Romanya 2013-2014 döneminde çok
güzel bir pazardı. Feed in tariff çok yüksekti. Herkes bir anda Romanya’da güneş
santrali kurdu. Ancak ülkenin kapasitesi
belli. Pazar, 2014’te bitti. Ölü bir pazar
hâline geldi ve şu an kimse Romanya’da
yatırım yapmıyor.
YE: TEDAŞ’ın çatı uygulamaları kararı
hakkında neler düşünüyorsunuz?
Pazara hareketlilik kazandırmak için
neler yapılmalı?
Egemen Seymen: TEDAŞ’ın attığı adım,
pazar hareketliliği adına önemli bir adım.
Bürokrasiyi azaltmak gerekiyor. Biz yurt
dışında da santraller yapıyoruz. Büyük
ölçekli projelerde belirli bir izin süreci
yaşarsınız ki bu her ülkede var. Ama çatılarda sürecin çok kolay olması gerekiyor.
Prosedürlerden ziyade bir de o finansal
seviyeye ulaşmanın kolay olması gerekiyor. Çatısına bu sistemi kurmak isteyen
bir kişinin, 25-30 bin dolar, ev kredisi, araç
kredisi ya da ihtiyaç kredisi gibi kredi alabilmesi lazım.
Güneş santrali sisteminin, kullanıcılar için
bir paket gibi düşünülüp bunun kredilendirilebilmesi çok önemli. Bu şekilde
kredi temin edilebilirse sektörün yolu
açılmış olur.
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Röportaj
YE: Kısa ve uzun vadede hedefleriniz
nelerdir?
Egemen Seymen: CSUN tarafından
geçmişte İngiltere, İtalya gibi birçok
ülkede yatırım yapıldı. Türkiye’de de
yatırım düşüncemiz var. Güneş enerjisi
santrallerine yatırımcı olmak istiyoruz.
Ama bu lisanssız dediğimiz 1 MW’lık kısıtlama, özellikle Çin bankaları nezdinde çok
küçük kalıyor. Artı 10 yıllık alım garantisi
de bankaları geri plana atabiliyor. Ama biz
her şeye rağmen bir deneme tadında bile
olsa Türkiye’de güneş santrali yatırımında
başlangıç yapmayı düşünüyoruz.
YE: Bu noktada yerli teşvik ile ilgili
YEGEM’den gelen onaya ayrı bir
paragraf açmak isterseniz neler
söylersiniz?

Egemen Seymen: Yerli teşvikle alakalı birkaç yıldır süregelen yoğun bir
çalışmamız vardı ve bu çalışmalar meyvesini verdi. Yerli CSUN panelleri kullanıldığında devletin alım fiyatı artıyor.
Şu an devlet, güneş enerjisinden üretilen birim elektriğin kW/h'sine 10 yıl
boyunca 13,3 dolar/cent'ten alım taahhüttü veriyor. Ama artık bazı yerli aksamlar kullanıldığında bu fiyat artıyor. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nden
(YEGEM) 18.11.2015 itibarıyla onay
çıktı. Satış rakamı çok fazla oynamasa
da aradaki bu fark bakım-onarım ya da
güvenlik gibi giderleri karşılar. Yapılan
yatırımın geri dönüşünde 6 ay-1 sene
avantaj sağlar. Biz yerli üretimle alakalı
bu belgeyi bekliyorduk. Aslında belge
de yetmiyor, ben faturayı görmek istiyorum. Müşteri elektriği daha yüksek

fiyattan satsın, bu da faturasına yansısın.
Biz zamanında, belgelerin tam olduğuna dair YEGEM'den yazı almıştık. Ama
faturaya yansımayınca kimseye bir şey
ispat edemiyorsunuz, sözde kalmış
oluyor. Bakalım, Aralık ya da Ocak ayında
faturaya yansırsa o zaman ciddi olarak bir şeyler ortaya koymuş olacağız.
Eğer faturaya yansırsa ve hiçbir problem
yaşanmazsa yerli teşvikli ürün satışımız
ciddi oranda artacaktır.
Zaten bu belgeyi alan 3 firma oldu.
Müşteriler 3 firmanın panelini kullandı,
3'üyle birden başvurdu ve 3'üne de
onay aldı. Ben, CSUN olarak iyi bir pazar
payı alacağımıza inanıyorum. Çünkü
hem kalite hem de fiyat noktasında
avantajlarımız var. İç pazarda da yerli
teşvikli ürünlerle rahat bir şekilde fayda
sağlayabiliriz.

Fabrika gezisinden notlar…
Aşama 1: Hücre üretim prosesi, “wafer”
isimli yarı mamule ekran baskısı yapılmasıyla başlar. Üç adet baskı makinesiyle baskı
yapılmasının ardından ürünler, sıcaklığı
100-850°C arasında kademeli olarak değişen fırına girerler. Fırından çıkan ve kontrol
edilen hücreler, öncelikle test makinesinde

Aşama 1

verimlerine göre ayrılır, sonrasında ise renklerine göre sınıflandırılır.
Aşama 2: Bu alanda öncelikle hücreler bir
lazer sisteminden geçiriliyor ve seri olarak birbirine bağlantısı yapılıyor. Bu işlem
esnasında hücrelere lehim uygulanıyor.
Sonrasında dizilen hücreler, hazır olarak
bekleyen cam ve eva üzerine düzgün bir
şekilde yerleştiriliyor. Bu işlemleri gerçekleştiren makine full otamasyona sahip ve 24
insan gücüne eşdeğer bir iş görüyor. Amerikan üretimi olan bu makine çok hassas
olduğu için bazı müşteriler sözleşmelerde
bu makineler tarafından üretilen modüllerin verilmesi şartını koşuyorlar.
Aşama 3: Seri olarak bağlanan hücre dizilerine operatörler yardımıyla lehim işlemi

Aşama 2

Aşama 3
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Aşama 4

uygulanarak birbirine bağlanır ve bu işlem
tamamlandıktan sonra eva ve backsheet
katmanları da eklenerek test aşamasına
geçilir.
Aşama 4: Paneller tek tek EL (Electro Luminescence) tesisine giriyor. Bu aşamada
gözle görülemeyen mikroçatlakların tespiti yapılıyor. Modülde mikroçatlak olması
santralin verimliliğinin düşmesine neden
olabilir.
Aşama 5: EL (Electro Luminescence) testini geçen modüller laminasyon aşamasında 10 dk kalıyor ve sıcaklılkları 147 ºC’ye
yükseltiliyor.
Aşama 6: Panel etrafına yalıtım bandı
çekildikten sonra, alüminyum çerçeve
ve junction box montajı otomatik olarak
yapılıyor.
Aşama 7: Son aşamada modüller Tuv
Rheinland tarafından gönderilen referans
modülleri ile kalibre edilmiş flash test cihazlarında test ediliyor. Burada ortam sıcaklığı
yaklaşık 25 ºC iken modüllere 1000 W/m² bir
ışınım verilerek güçleri ölçülüyor. Bu ölçümlere göre de etiketleme işlemi yapılıyor.

Aşama 6
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"Endüstri 4.0"
yaşam biçimimizi
çok hızlı değiştirecek
Bugünlerde genelde 4. Sanayi Devrimi şeklinde de yansıtılan Endüstri 4.0
aslında Alman hükümeti destekli bir vizyon. Bu vizyonda daha etkin, avantaj
sağlayıcı, rekabetçi üretimin nasıl gerçekleştirileceği vurgulanıyor. Ancak o
kadar geniş kapsamlı bir konu ki, çok farklı teknolojiler ve çok farklı sektörleri
etkileyecek gelişmeler kaydediliyor.
Ozan Çakıtlı
PRÜFTECHNIK Proaktif Bakım Teknolojileri Şirket Yöneticisi

A

slında Endüstri 4.0, Büyük Veri
(Big Data) ve Nesnelerin İnterneti (Internet of things) etkileri
ile oluşmuş yeni bir vizyon. Bana göre
sanayide lider olmayı seven Almanya’nın
geleceği görüp sanayisini geleceğe hazırlamak amacı ile desteklediği bir proje.
Belki de Endüstri 4.0’ı anlamak için biraz
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da olsa Büyük Veri ve Nesnelerin İnterneti
konularını kısaca ele almak lazım.
Büyük Veri
Çok kısa bir şekilde söylemek gerekirse
Büyük Veri; tüm insanların internette
bıraktıkları izlerin anlam verilmiş hâlidir.

Bir başka deyişle Büyük Veri; toplumsal
medya paylaşımları, ağ günlükleri, bloglar, fotoğraf, video, log dosyaları vb. gibi
değişik kaynaklardan toparlanan tüm
verinin, anlamlı ve işlenebilir biçime
dönüştürülmesine denir. Web sunucularının logları, internet istatistikleri, sosyal
medya yayınları, bloglar, mikrobloglar,
iklim algılayıcıları ve benzer sensörlerden
gelen bilgiler, GSM operatörlerinden elde
edilen arama kayıtları gibi büyük sayıda
bilgiden oluşuyor.
Büyük Veri, doğru analiz metotları ile
yorumlandığında şirketlerin stratejik
kararlarını doğru bir biçimde almalarına,
risklerini daha iyi yönetmelerine ve inovasyon yapmalarına imkân sağlayabiliyor.
Büyük Veri’nin günümüzde nasıl ve
nerede kullanıldığı hakkında herkes şu
an fikir yürütülebilir. Evet, her işlemde kullanıyoruz. Örneğin Türkiye’deki hasta kayıt
sisteminde nereye giderseniz gidin tüm
sağlık bilgileriniz her doktor tarafından
görülebiliyor. Özel sağlık sigortası yaptıracağınız zaman geçmiş rahatsızlıklarınız,
ilaç kullanımınız gibi bilgiler değerlendirilerek özel sağlık sigortası fiyat teklifiniz
oluşturuluyor. Farklı bir örnek ise bankacılık sisteminde. Kredi kartı kullanım şek-

liniz sizin ne tür harcamalar yaptığınızı,
gelirinizi nasıl yönettiğinizi, hobilerinizi,
hangi sıklıkta tatil yaptığınızı gösteriyor.
Kredi kartınızdan nakit avans çekme ihtiyacınızı bile analiz edip size telefon açıp
nakit avans kampanyası anlatmaya başlayan müşteri temsilcilerinin yararlandıkları
kaynak da Büyük Veri.
Bir başka örnek de enerji sağlayan firmalarla ilgili verilebilir. Enerji maliyetlerinin
çok düşük olduğu saatlerde size enerji
kullandırmaya dönük kampanyalar yaparak hem size avantaj sağlıyor hem de
kârlılıklarını artırabiliyorlar. Bu noktada biz
tüketicilerin kullanım alışkanlıkları ile ilgili
arşivlerindeki bilgiler çok büyük önem
kazanıyor.
Çağımızda Büyük Veri’yi kullanamayan
firmalar ise müşterilerin gözünde düzgün çalışmayan firmalar hâline dönüşüyor. Özellikle hizmet sektöründe faaliyet
gösteren bazı firmalar veriyi iyi yönetemedikleri için birçok abone, aboneliğini
iptal ettirdikleri hâlde hala aboneymiş gibi
mesajlar alabiliyor veya zaten bir abonesi olduğunuz bir mobil hat sağlayıcı
sizi transfer etmek isteyebiliyor.
Neticede ortada; çok büyük bir veri var
ve bu veriyi doğru kullanabilen devletler,
hükümetler, şirketler ve sivil toplum kuruluşları avantajlı duruma geçerken doğru
kullanamayanlar ise kaybedenler oluyor.
Bireyler ise buna ne kadar yardımcı olduklarının farkında bile değiller.
Nesnelerin İnterneti
Basit bir deyişle, nesnelerin internet
üzerinden insanlarla ve diğer nesnelerle
haberleşebilmesine denir. Diğer bir açıklama şu şekilde olabilir: Elektronik, yazılım, sensör ve ağa bağlanabilme özellikli
nesnelerin veri toplaması ve veri alışverişi
yapmasıdır. Nesnelerin gözlemlenebildiği,
uzaktan kontrol edilebildiği ve fiziki dünya
ile bilgisayar sistemlerinin daha entegre
çalışabildiği bir dünyadan bahsediyoruz.
Özellikle makineler arası iletişim ile çok
yenilikçi uygulamalar ile karşı karşıya kalacağız. Akıllı şebeke sistemleri, akıllı şehirler,
kalp pilleri, çiftlik hayvanlarında bioçip
uygulamaları, araçlara uygulanan sensörler, itfaiyecilere destek olan saha operasyon aletleri gibi birçok yenilik hayatımıza
girdi ve yenileri yolda.
Örneğin bir süre önce navigasyon sistemi
hayalken, şu anda trafiğin yoğunluğuna

göre gitmek istediğimiz yere bizi en
çabuk götürecek güzergâhı söyleyebilen sistemler var. Gelecekte ise tüm araç
kullanıcıları gitmek istedikleri koordinatı
sisteme girdiklerinde ileriki dakikalarda
olası trafik tıkanmalarını da hesaplayarak
herkesi en kolay ve hızlı yoldan ulaşmak
istediği yere götüren sistemler kullanıyor olacağız. Hatta aciliyeti olanlar diğer
araç kullanıcılarına internet üzerinden
ödeme yaparak öncelik hakkı satın alabilecekler. Her ne kadar ülkemizde bazı
kesimler tarafından hiç güzel karşılanmasa da araçlar emniyet şeridinden gittiği takdirde kendine ceza yazabilecek ve
belki de araçların bu şekilde tasarlanmış
olması zorunlu olacak. Yakıtınız azalırken
istikâmetinizdeki benzin istasyonları listelenecek ve bu istasyonların size sunduğu
avantajlar gösterilecek. Benzin istasyonunun kendi sisteminde ise depolarındaki
yakıt azaldıkça tedarikçisine otomatik olarak sipariş geçebilecek. Hatta tüm ülkenin
yakıt üretimi belirli bir ağ üzerinden bu
şekilde takip edilerek optimum üretim
sağlanmış olacak.
Kaçta evinizde olacağınızı bilen, ona göre
evinizi ısıtan, yemek sipariş eden sistemler
kısmi otomasyonlu olarak zaten mevcut.
Ama çok yakında arabanıza bindiğiniz an
ve navigasyonda evinizi işaretlediğiniz
andan itibaren makineleriniz birbirleriyle
haberleşecek şekilde, size konforlu bir

yaşam sağlamak için tasarlanmış olacak.
Peki, bireysel kullanımlarımız için bunlar mümkünken sanayide neden mümkün olmasın. İşte bu fikirle ortaya çıkan
Endüstri 4.0 geleceğin sanayisini oluşturmaya yönelik vizyondur.
Endüstri 4.0 gerçekten 4. Sanayi
Devrimi midir?
Geçmişte yaşanan ilk üç Sanayi Devrimi
incelendiğinde her birinin yaşamımızı
hızla değiştirdiğini söyleyebiliriz. Her
üç devrim de, belli başlı ülkelerin pazar
payından daha çok pay alma ve lider
ülke konuma gelmek istemeleri nedeni
ile sanayicilerini desteklemeleri ile gerçekleşti. 1. Sanayi Devrimi insanların
henüz temel ihtiyaçları olan tekstil, gıda
ve benzeri tüketim ürünlerinin üretiminin
bireysel ve küçük üreticilerin elinden seri
üretim yapan üreticilerin eline geçmesi
ile yaşandı. Özellikle su ve buhar gücünün
üretimde kullanılması, buharlı gemilerin
üretilen malları uzak sömürgelere taşıyabilmesi İngiltere’yi kısa sürede büyük bir
imparatorluk hâline getirdi. Böylece üreticilerini ve ürün geliştiricilerini destekleyen
İngiltere, erken yapmış olduğu hamlelerin
neticesini kısa sürede alabilmiştir. Bu devrim ticarette dünya dengelerini değiştirdiği gibi insanların yaşam alışkanlıklarında
da ciddi etkiler yarattı.
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Teknoloji Devrimi olarak da adlandırabileceğimiz 2. Sanayi Devrimi ise teknolojinin üretimde kullanılması ile açığa çıktı.
Elektriğin üretimde kullanılması, çelik
sektörünün oluşması, petrol ve türevleri
kimyasallar üretim yöntemlerini etkiledi.
Henry Ford’un üretim bandı tasarımı ise
devrimi daha fazla tetikledi. Bu dönemin
iki büyük oyuncusu ABD ve Almanya lider
ülke konumuna geldi ve bugüne kadar
uzanan birçok markayı yarattı. Ray sistemleri ve trenin kullanıma başlamasının tüm
nakliye çözümlerini ve insanların seyahat
serbestliğini sağlaması ülkelerin birbirleri
ile daha rahat ticaretini sağladı.
3. Sanayi Devrimi ise İkinci Dünya
Savaşı’nın sonuna rastlar. Üretimde mekanik ve elektronik teknolojilerin yerini dijital
teknolojilerin alması ve programlanabilir
makinelerin ortaya çıkması bu devrimin
ana etkeniydi. Mikroelektronik, lazer
ve genetik gibi alanlar gelişti, 2. Sanayi
Devrimi’nin getirdiği enerji ihtiyacı ve
bu ihtiyaçları sağlayan kaynakların gelecekte tükeneceği fikri ile yenilenebilir
enerji alanında araştırmalar ve yatırımlar
başladı. İnternet teknolojisi sayesinde
haberleşmenin hızlanması ve globalleşmenin getirdiği etkilerle uydular, kablosuz
teknolojiler ve bu teknolojiler kullanan
iletişim araçları hayatımıza girdi. İnsanlar tarafından yönetilebilen makineler,
otomasyon sistemleri insanların işletmelerde farklı alanlarda kullanılmasına ve el
becerisi gerektiren bazı mesleklerin yok
olmasına neden oldu.
Ortalama her bir devrimin başlangıç tarihleri arasında 100 yıllık bir süre olduğunu
gözlemleyebiliriz. Her bir devrimin birkaç
ülke tarafından desteklendiğini ve bu destekleme neticesinde bu ülkelerin güçlendiğini görmekteyiz. Günümüzde Çin, Hindistan gibi işgücünün çok ucuz olduğu
ve aynı zamanda da Ar-Ge yatırımları ile
teknolojide ileri giden ekonomiler her
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geçen gün pazarlarını büyütüyorlar.
Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, Japonya
gibi ülkeler, olumsuz etkilenecekleri bu
duruma karşı şimdiden önlem almaya
mecbur kaldılar. Almanya’da 2011 yılında
bu konu üzerine çalışmalar başlatılarak
akademisyen, sanayici ve ekonomistleri
bir araya getiren bir inisiyatif oluşturuldu.
Almanya’nın rekabet üstünlüğünü koruması ve güçlendirmesi için çalışmalara
başlandı. Bu inisiyatif oluşturduğu stratejk
yol haritası ile atılması gereken adımları
belirleyerek gerekli bütçeyi de aldı. Proje,
Endüstri 4.0 olarak adlandırıldığından
bunun 4. Sanayi Devrimi olduğunu da
vurgulamış oldular. Diğer çevre ülkeler
de benzer programlar geliştirerek geri
kalmamak için büyük çaba gösteriyorlar.
Peki, hedefte ne var ve bizi neler
bekliyor?
Bu noktada daha önceden bahsettiğim
“Büyük Veri”, “Nesnelerin İnterneti” gibi
kavramlarını da kullanmak gerekecek.
Özellikle insanları internet dünyasını çok
yoğun kullanmaya başlaması ile bireylerin özel olarak ne istedikleri, ne zaman
istedikleri, alışkanlıkları çok kolay takip
edilebilir hâle geldi ve bu veriler ihtiyaca
göre kullanılabilecek duruma getirilebilir.
Diğer taraftan makineler üzerine makinenin durumunu izleyen, makine hakkında
bilgi verebilen ve diğer makine ve insanlarla haberleşebilen sensörler yerleştirilmeye çoktan başlandı. Neredeyse her bir
nesne internete bağlanabilir durumda.
İşte Endüstri 4.0 bu yenilikleri kullanarak,
yani büyük veriyi, bilişim teknolojilerini
endüstri ile buluşturarak gelişmiş ekonomilerin yükselen ekonomilerle rekabet
etmesini hedefliyor. Ürün sipariş aşamasından üretime, bakım hizmetlerine, tedarikçi ve bayi kanalı ile ilişkilere kadar her
adımı değiştirecek bu yapı diğer sanayi
devrimlerinde olduğu gibi insan alışkanlıklarını değiştirecek. Endüstriyel tesislerde
her bir makinenin ne zaman bakıma veya
parça değişimine ihtiyaç duyduğu kendisinin bilmesi, gerekli yedek parçayı
tedarikçiye bildirmesi, ilgili personele
görev tanımlaması gibi yenilikler sayesinde emre amadelik artacak. Hurda ve
fireler azalırken enerji sarfiyatında tasarruf
edilecek. Hatta makineler ilgili enerji sağlayıcıya daha önceden bilgi verebileceği
için santrallerin üretim kapasitelerini den-

gelemesi mümkün olabilecek. 4. Sanayi
Devrimi’nin enerji alanında da çok büyük
etkisinin olacağı kesin. Yıllar önce üç
zaman diliminde farklı tarifelerle çalışan
elektrik sayaçları alışkanlıklarımızı değiştirmişti. Şimdi ise alışkanlıklarımız elektrik
santrallerinin çalışma şeklini değiştirecek.
Ne zaman nerede olduğumuzu her an
söyleyebilen cep telefonlarımız, ne zaman
şarj edilmesi gerektiğini söyleyebilen
elektrikli arabamız, ne zaman hangi sosyal faaliyette olacağımızı bilen Facebook
sayfamız, her bir bireyin ne zaman nerede
ne kadar elektrik enerjisi kullanabileceğini
hesaplayabilecek bir ağ oluşturacak. Yine
her bir santralde bulunan makineler kendi
durumları ile anlık bilgi paylaşacağı ve
duruş anlarının önceden tahmin ederek
sisteme bildireceği için ülkenin enerji ağı
optimum verimle çalışacak.
Bir diğer önemli netice de kişiselleştirilmiş
üretimin Endüstri 4.0 ile mümkün olacak
olması. Belki gelecekte satın alacağınız
araç fabrikadayken sizin için özel üretilmeye başlanacak; istediğiniz renkte ve
istediğiniz donanımla. Böylece kullanmadığınız gereksiz özelliklere ücret edememiş olacaksınız. Fabrikalarda her ürün için
bir üretim hattı olmasına gerek kalmayacak, üreteceği farklı ürünleri aynı bantta
üretebilen tesisler oluşacak. Sipariş edeceğiniz ayakkabının taban tedarikçisi sizin
ayak kalıbınıza uygun taban üretebilen
makinelere sahip olacak ve internetten
gönül rahatlığı ile ayakkabı sipariş edebileceksiniz. Ve bu satın alabileceğiniz en
rahat ayakkabı olacak. Rahatlık demişken,
sanırım biraz da rahatımız kaçacak. Çünkü
bu rekabetçi iş dünyasına ayak uydurmak için kendimizi çok daha fazla ve çok
daha hızlı yenilememiz gerekecek. Aksi
takdirde çok çabuk işsiz kalabiliriz. Hele
ki devlet olarak ayak uydurmaz ve Endsütri 4.0’ın getirdiği yeniliklerin kullanıcısı
olmak yerine burada kullanılan teknolojilerin yaratıcısı olmaya çalışmazsak ithalat kalemlerimiz artar ve bütçe açığımız
daha da büyür. Ayrıca ihracatta gelişmiş
ülkelerle rekabet edemez duruma gelip
ihracat kalemlerimizi de kaybedebiliriz.
Bu nedenle bu devrimi fırsat bilip devrimin getirdiği yeniliklerin sadece tüketicisi
değil yaratıcısı da olmaya çalışmak öncelikli hedeflerimiz arasında olmalıdır.
Yazının devamı bir sonraki sayımızda…

Kongre

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi
Ankara’da yapıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Ali Rıza
Alaboyun:
“Eylül 2015 sonu itibarıyla
Türkiye’nin elektrik
enerjisi kurulu gücü 72 bin
MW’a ulaşmıştır.
Bunun 4 bin 297 MW’ı
rüzgâr enerjisinden, 25
bin MW’ı HES’lerden,
581 MW’ı jeotermalden,
520 MW’ı biyokütle ve
atık ısıdan, 180 MW’ı
ise güneş enerjisinden
oluşmaktadır".
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ürkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin
(TÜREB) her yıl düzenlediği, “Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi”nin
4.’sünü bu yıl 4-5 Kasım tarihleri arasında
Ankara’da gerçekleştirildi.
Açılışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali

Rıza Alaboyun, Kongre Başkanı Doç. Dr. H.
Murat Mercan, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (EWEA) CEO’su Giles Dickson, Küresel
Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) Başkanı
Dr. Klaus Rave, Başbakanlık Yatırım Destek
ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut

ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz tarafından gerçekleştirilen kongrede; RES’lerde
proje geliştirme, izin süreçleri, yerli üretim, işletme ve bakım hizmetleri gibi pek
çok önemli konu ele alındı.
“İlk 8 ayda gelen 12 milyar dolarlık
doğrudan yatırımın, 1.3 milyar
doları enerji sektörüne gitti”
Açılışta konuşan ve faaliyete geçtikleri
2006 yılından itibaren, özellikle enerji sektörüne çok faza hassasiyet gösterdiklerini
dile getiren Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda
Ermut, yenilenebilir enerjinin, imkanla-

rından yararlanma olanaklarının artması
ve maliyetlerinin azalmasıyla, ülkemiz
enerji politikaları arasındaki ağırlığının
da artığını kaydederek şunları söyledi:
“Ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almasını öngören 2023
vizyonu kapsamında yaklaşık 100 bin MW
kurulu güce ulaşma planları dahilinde
% 30’luk bir bölümün yenilenebilir kaynaklara ayrılması, Türkiye’nin bu parlayan
yıldızına verdiği önemin de göstergesidir. Bu çerçevede 20 bin MW’lık gücün
de rüzgâr enerjisinden elde edilmesinin
hedeflendiğini vurgulamak isterim. Doğrudan uluslararası yatırımlar konusunda
bölgesinde bir istikrar edası haline gelen
ülkemiz, yabancı yatırımcılar için eşsiz
fırsatlar bulunduruyor. Özellikle son 13
yılda enerji sektöründe rekabete dayalı
piyasalara kavuşan ülkemizde, uluslararası yatırımcıları çekmek adına çok önemli
adımlar atılmış durumda. Piyasa yapısı ve
mevzuatlarda ciddi iyileştirmeler yapılmıştır. Bu sayede özel sektörün piyasadaki
payı devamlı artmıştır. Son 10 yılda serbest üreticilerin kurulu kapasitedeki payı,

%15’lerden yaklaşık %55’lere çıkmıştır.
Devam eden özelleştirme programıyla
birlikte bu oran daha da artacaktır.
Uluslararası doğrudan yatırım girişlerine baktığımız zaman ise özellikle son
13 yılda enerji sektöründe doğrudan
yatırım miktarı 16 milyar dolardır. 2002
yılına kadar ortalama 1 milyar dolar yatırım çeken bir ülkeyken, 2013 yılına kadar,
toplam 160 milyar Dolar yatırım çekerek,
yılda 12 milyar Dolar ortalamasına çıktık.
2015 yılında da bölgesel risklere rağmen, ilk 8 aya baktığımızda geçen yılın 8
ayına göre %36 artışla, yaklaşık 12 milyar
Dolar’lık yatırım çektiğimizi görüyoruz. Bu
12 milyar Dolar'ın içinde de yaklaşık 1.3
milyar Dolar'ı enerji sektörü çekti.
Başbakanlık Yatırım Ajansı olarak enerji
sektöründeki gelişmeleri yakından
takip ediyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin
sadece rüzgârdan elektrik üretiminde
değil, rüzgâr türbinlerinin üretiminde de
büyük bir potansiyel taşıdığını düşünüyoruz. Ülkemizin bu anlamda bölgesel bir
merkez olma potansiyeli mutlaka değerlendirilmelidir. Biz de Ajans olarak yenilenebilir enerji konusunda üreticilerin yerli
ekipman üretimlerini desteklemek için
çeşitli maliyet analizleri, tedarikçi araştırmaları yapıyoruz. Saha çalışmalarında
uygun sahaların bulunmasında destek
sağlamaya çalışıyoruz. 2023 hedefleri
içerisindeki 20 bin MW’lık rüzgâr enerjisi hedefinin de bizim ve diğer tüm katı
verenlerin desteği ile hayata geçeceğine
inanıyorum”.

“Rüzgâr enerjisi sektörümüz,
kamuyla özel sektörün el ele
yazdığı bir başarı öyküsüdür”
"Yatırım, güvenilir yatırım ortamı ve sağlam piyasa koşullarının olduğu yerlerde
yapılıyor” diyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da şöyle konuştu: “Sadece
yerli yatırımcı için değil yabancı yatırımcı

için de bu ilke geçerli. Son haftalarda
piyasamızın yapısı ve yatırım ortamımızla
ilgili bilgi almak üzere kurumumuza çok
sayıda Avrupalı ve Uzak Doğulu şirket
temsilcisi geldi. Türkiye’nin yatırımlar için
gerçekten güvenli bir liman olduğunu bu
şirketlere anlatıyoruz. Türkiye diğer tüm
alanlarda olduğu gibi yenilenebilir enerji
sektöründe de son 13 yıldır büyük bir
gelişme gösterdi. Özellikle rüzgâr enerjisi
sektörümüzün; kamu ve özel sektörün el
ele yazdığı bir başarı öyküsü olduğunu
düşünüyorum. 1998 yılında sadece 8.7
MW olan, rüzgâr enerji yatırımları, bugün
yaklaşık 4 bin 200 MW kurulu güce ulaştı.
yeni enerji • KASIM-ARALIK 2015
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Ama sahip olduğumuz potansiyel düşünüldüğünde daha yapacak çok işimiz
var. Özel sektörümüzün de bu anlamda
gösterdiği ilgi bizi gerçekten cesaretlendiriyor. Bunun en güzel örneğini geçtiğimiz Nisan ayı sonunda önlisans başvuru
sürecinde yaşadık. TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı sonuna kadar
bağlanabilir kapasite olarak, 3 bin MW’lık
kapasite için önlisans başvurularını aldık.
Burada gerçekten olağanüstü bir tabloyla
karşılaştık. Bu 3 bin MW’lık kapasite için
toplam gücü yaklaşık 42 bin 500 MW olan
1099 adet başvuru yapıldı. Yani tahsis
edilecek kapasitenin tam 14 katı başvuru
yapıldı. Bu tablo rüzgâr enerjisi alanında
ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu
gösteriyor. Başvuruları kişisel hak itirazlarına ilişkin sorunların çözümünü
müteakip, teknik değerlendirmenin
yapılması için Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğü’ne, daha sonra da bağlantı
görüşlerinin oluşması için TEİAŞ Genel
Müdürlüğü'ne göndereceğiz.
"2016 rüzgâr başvuruları için 343
adet yeni ölçüm direği dikildi"
Öte yandan 2016 yılında alacağımız
başvurulara yönelik olarak ilk defa tesis
edilen rüzgâr ölçüm direği sayısının
343 olduğunu hatırlatmak istiyorum.
Bu durum yeni başvurular için rüzgâr
ölçüm direği tesis etmiş yaklaşık 1550
şirket anlamına geliyor. Nisan ayı önlisan başvurusunda 14 katlık bir başvuru
ile karşılaştığımızı az önce belirtmiştim.
Önümüzdeki Ekim ayında yine rekor bir
başvuru ile karşılaşmayı beklediğimizi de
özellikle belirtmek istiyorum.
"Eylül sonu itibariyle 4200 MW’lık
rüzgâr enerjisi işletmeye geçti"
Bu yılı değerlendirecek olursak; 245 proje
kapsamında yaklaşık 10 bin MW lisanslandırılmış gücün Eylül sonu itibarıyla 4 bin
200 MW’ı işletmeye geçmiş durumda.
Önümüzdeki iki yıl içerisinde, bu kapasiteye 1000 MW’ın üzerinde ilave olacağını
öngörüyoruz.
"850 MW’lık güç artışı talebinin,
360 MW’lık kısmının işlemlerini
tamamladık"
Ayrıca lisanslarında yer alan tesis kurulu
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gücünü işletmeye geçiren yatırımcılara,
şartları sağlaması koşuluyla, güç artışı
imkanı da sağlıyoruz.
Kurumumuza son bir yıl içinde yapılan
850 MW’lık güç artışı taleplerine ilişkin
olarak, 360 MW’lık güç artışı talebinin
işlemlerini tamamladık. 500 MW’lık başvuruya ilişkin işlemler de mevzuat dairesinde devam etmektedir. Şunu vurgulamak isterim ki, bugüne kadar güç artışı
almış projeler, 1 Kasım 2007 öncesi lisanslandırılarak işletmeye geçmiş projelerdir.
İşletmeye geçmiş ve inşaat halinde olan
projeler haricinde, lisans kapsamında tahsis edilmiş yaklaşık 5 bin MW’lık kapasite
bulunmakta. Bu projelerin de hemen
hemen tamamı 1 Kasım 2007 başvuruları.
Söz konusu projelerin de 2 Mayıs süreçlerini atlatarak, inşasına başlanacağını ve
kısa süre içerisinde işletmeye geçeceğini
ümit ediyoruz.
EPDK olarak 2023 hedefleri kapsamında
rüzgâr enerjisinde 20 bin MW kurulu
güç hedefine ulaşmak için periyodik olarak lisanslama çalışmaları yapmak için
dönemsel planlarımızı yapıyoruz.
“RES’lere tepki gösterilmesini
anlamıyorum”
Geçtiğimiz yıllarda termik ve hidro
elektrik santrallere karşı çıkarken;
"neden Türkiye yenilenebilir enerjiye
yönelmiyor"diyenlerin bugün RES’lere
tepki göstermesini anlamakta güçlük
çekiyorum. Türkiye büyüyor ve gelişiyor,
artan enerji ihtiyacımızı, ithalat bağımlığımızı artırmadan karşılayabilmenin
yollarından biri de şüphesiz alternatif
enerjidir. Her şeye hayır diyen bir yaklaşımı gerçekçi bulmuyoruz. EPDK olarak
sorumluluğumuzun farkındayız ve çevre
dostu bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
"Ülkemizin türbin üretiminde
gözde bir merkez olacağına
inanıyorum"
Son yıllarda ülkemiz enerji sektörüne
damga vuran rüzgâr enerjisinin oturmuş
mevzuat yapısı ve sektörel potansiyeli
ile önümüzdeki dönem çok daha fazla
ilgi göreceğine eminim. İşletmeye geçmemiş mevcut 5 bin MW’lık kapasite,
kurumumuz tarafından lisanslandırılacak

3 bin MW’lık yeni kapasite ve önümüzdeki dönemde lisanslandırılacak yeni
kapasiteler düşünüldüğünde türbin
üreticileri açısından da rüzgâr enerjisi
sektörümüzün her zamankinden daha
cazip olacağını önemle vurgulamak istiyorum. Ayrıca kule, kanat gibi türbin ekipmanlarının ülkemizde üretilmesi halinde,
yatırımcılara ilave teşvikler verildiği de
dikkate alındığında, ülkemizin türbin
üretiminde gözde bir merkez olacağına
yürekten inanıyorum. EPDK olarak amacımız yerli yenilenebilir enerji kaynaklarını
ülkemize kazandırılması için üzerimize
düşen görevi layıkıyla yapmaktır”.
“Ekim sonunda işletmedeki 113
RES’in toplam gücü 2997 MW’tır”
Konuşmasına enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artmasıyla fosil yakıtların giderek azaldığına
dikkat çekerek başlayan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun,
ise yenilenebilir enerjinin yerli olması
nedeniyle enerjide dışa bağımlılığı azalttığının altını çizdi. Akkoyun, Türkiye’deki
yatırımlar hakkında şu bilgileri verdi: “Bu
yılın ilk on ayında devreye alınan ve yılsonuna kadar devreye alınması planlanan elektrik üretim santrallerinin % 62’si
yenilenebilir olmak üzere toplam yüzde
% 80’i yerli kaynaklardan oluşmaktadır.
Devreye alınan santraller yıllık bazda ele

ması hedefimizdir. Belirlediğimiz 2023
yılı hedefleri, bugünün tüm parametrelerini neredeyse 2 katı katlayacaktır. Bu
da enerji sektörünün önümüzdeki 8 yıl
içerisinde kat etmesi gereken önemli
mesafeyi göstermektedir. Biz de Bakanlık olarak bunların gerçekleştirmesi için
çalışıyor olacağız”.
“AB’de 28 ayrı ulusal enerji pazarı
yerine tek bir Avrupa pazarı
olmalı”

alındığında bu oran ilk defa bu seviyeye
yükselmiştir. Bu yılın ilk on ayında 3 bin
300 MW’lık güç devreye alınmış olup, bu
rakamın yılsonuna kadar 5 bin 180 MW
seviyesine yükseleceğini öngörüyoruz.
Yerli fosil kaynaklı santrallere, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan santraller
de eklenince kurulu gücün % 54.9’unun
(% 55’i) tamamen yerli kaynaklardan elde
edilmiş olacak. Türkiye’de yürürlükte
bulunan lisansa haiz 247 adet RES projesinin toplam gücü 10 bin 114 MW olup,
halen işletmede olan 113 RES projesinin
Ekim ayı sonu itibarıyla toplam gücü 2
bin 997 MW tır.
"2014 sonunda dünya RES kurulu
gücü 370 GW’a ulaşmıştır"
Global Rüzgar Enerjisi Konseyi’nin
(GWEC) raporuna göre 2014 sonunda
dünyadaki RES kurulu gücü 370 GW gibi
bir değere ulaşmıştır. Uluslararası Enerji
Ajansı’nın (IEA) verilerine göre ise dünyada 2013 yılında üretilen, elektriğin %
2.6’sını RES’ler karşılamış olup, 2050 yılına
kadar bu oranın %18’e çıkacağı öngörülmektedir.
"Elektrik kurulu gücümüzün
% 5.7’sini RES’ler oluşturuyor"
Türkiye elektrik kurulu gücünün % 5.7’sini
RES’ler oluşturuyor. Bu yılın ilk on ayı itibariyle elektrik üretiminin yaklaşık olarak
%4.3’ü de yine RES’lerden, rüzgâr ener-

jisinden elde edildi. Bu paya baktığımız
zaman dünya ortalamasının üzerinde bir
rakam olduğunu görebiiriz.
"20 bin MW hedefi için yılda
1950 MW’lık yatırım yapmamız
gerekiyor"
Bakanlığımız 2015- 2019 stratejik planına
göre rüzgâr kurulu gücünün 2019’da
10 bin MW’ı bulması hedeflenmektedir. 2023 yılındaki hedefimiz ise 20 bin
MW. Bunu başarmak için de yılda yaklaşık 1950 MW’lık bir yatırım yapmamız
gerekiyor. Bunun rakamsal karşılığı 2
milyar Dolar. Eylül 2015 sonu itibarıyla
Türkiye’nin elektrik enerjisi kurulu gücü
72 bin MW’a ulaşmıştır. Bu kurulu gücün
4 bin 297 MW’ı rüzgâr enerjisinden 25
bin MW’ı HES’lerden, 581 MW’ı jeotermal
enerjiden, 520 MW’ı biyokütle ve atık
ısıya dayalı enerji üretim tesislerinden
ve 180 MW’ı güneş enerjisinden oluşmaktadır.
Ülkemizin elektrik enerjisi arz güvenliği
strateji belgesine göre, elektrik enerjisi
üretimi içerisinde HES’ler dahil yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin
payının 2023 yılına kadar % 30 olmasını hedefliyoruz. Bu bağlamda rüzgâr
kurulu gücümüzün 2023 yılına kadar 20
bin MW’a, hidroelektrik kurulu gücümüz
34 bin MW’a, jeotermal kurulu gücümüzün 2 bin MW’a ve güneş enerjisi
kurulu gücümüzün de 5 bin MW’a çık-

Dünya rüzgâr enerjisi sektöründe 50’den
fazla ülkeden; proje geliştiriciler, işletmeciler, üreticiler, tedarikçiler, finans,
bakım ve servis hizmeti sağlayıcılar gibi
rüzgâr enerjisinin değer zincirini temsil eden 600’den fazla kurum ve kuruluşun üye olduğu Avrupa Rüzgar
Enerjisi Birliği’nin (EWEA) CEO’su
Giles Dickson da Türkiye’ye önerilerde

de bulunduğu konuşmasında şu bilgilere yer verdi: “Rüzgar bugün Avrupa
elektriğinin %10’nunu karşılıyor. Artık
ana elektrik tedarik kaynaklarından biri
haline geldi. Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinin 130 GW’lık rüzgâr tesisleri, doğrudan ve dolaylı olmak üzere tedarik
zincirinde, bakım-servis hizmetlerinde
pek çok istihdam da yarattı. Baktığımızda
rüzgâr bugün AB ekonomisine 35 milyar Euro’luk bir ihracat geliri sağladı. Bu
rakam Avrupa’nın toplam ihracatının %
8’ine denk geliyor.
"Rüzgar enerjisi Avrupa’da artık en
ucuz formuna kavuştu"
Sizinle iyi bir haber paylaşmak istiyorum: Rüzgar bugün artık Avrupa’da güç
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üretiminde en ucuz formuna kavuştu.
Avrupa’da yeni bir rüzgâr tesisi kurmak
isterseniz, MW/saat’ini 83 ABD Doları’na
mal edebilirsiniz. Bu rakamı kömür ve
gazla kıyaslarsak; kömürün MW/saat’i 105
Dolar, gazın ise 113 Dolar seviyesinde.
"Türkiye’de 2030 yılında rüzgâr,
kömürden daha ucuz olacak"
İkinci bir mesajım da şöyle: Rüzgarın
ekonomiye fayda sağlayan ekonomik bir
değer olduğu artık çok net bir durumdur.
Sadece Avrupa için ekonomik fayda sağlamıyor, aynı zamanda Türk ekonomisine
de katkı sağlıyor ve sağlayacaktır. Bugün
Türkiye’deki yeni rüzgâr tesislerinin elektrik üretim maliyeti, Avrupa’dan çok küçük
bir miktar daha fazla. Ama Bloomberg
Yeni Enerji Finans Raporu’na göre 2030
yılına kadar yeni rüzgâr tesislerinden
elektrik üretim maliyeti Türkiye’de 60
ila 80 Dolar MW/saat arasında bir maliyete olacak. Kömürde ise bu maliyet
2030 yılına kadar, 73 ile 116 Dolar MW/
saat olacak. Dolayısıyla Türkiye’de rüzgâr,
kömürden daha ucuz olacak.
"Türkiye’de yatırımcılar için ciddi
bir potansiyel var"
Eğer Türkiye rüzgâr enerji pazarına bakarsanız, pazarın çok büyük bir potansiyeli
olduğunu görürsünüz. 2030 yılına kadar
da Türkiye’nin enerji talebi bugünkü
seviyesinin iki katına çıkacak. Avrupa’da
ise her yıl için şayet gerçekleştirilebilirse %1’lik bir artış bekleniyor. Türkiye
2030 yılına kadar ülke olarak, 100 GW’lık
yeni enerji üretim kapasitesi eklemeyi
düşünüyor. Avrupa Birliği’nde biz bugün
100 GW’dan fazla bir kapasiteye sahibiz.
Türkiye rüzgâr enerjisinde Avrupa’dan
daha iyi bir potansiyele sahip. Yine
Bloomberg’e göre Türkiye’de 2030 yılına
kadar 27 GW’lık bir kapasite mevcut ve
2030 yılında elektrik tedariğinin % 17'si
rüzgârdan karşılanabilir. Özellikle 2030
yılında rüzgârın kömürden daha ucuz olacağını da düşünürseniz, Türkiye’de yatırımcılar için gerçek bir potansiyel mevcut.
"Türkiye rüzgârda bölgenin
endüstriyel üretim merkezi
olabilir"
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sinde bölgenin merkezi olmaya ne kadar
yakın? Bakılırsa bölgede Mısır, 2017 yılına
kadar 2 GW’lık yeni rüzgâr kapasitesi
geliştiriyor ve geçen yıl yaptığı Feet-in
tariff (şebekeye satış tarifesi) düzenlemesi ile de yatırımcıların oldukça dikkatini
çekiyor. Örneğin İran, 1 GW’lık yeni bir
kapasite planlıyor ve ülkenin toplam 30
GW’lık rüzgâr kapasitesi olduğu belirtiliyor. Bölgedeki bu tür gelişmeler Türkiye
için endüstriyel üretim anlamında bölgenin merkezi olma potansiyelini de gündeme getiriyor. Eğer Türkiye, rüzgârda
bölgenin merkezi olma potansiyelinin
farkına varırsa hükümetlerin de bu konularda açık ve doğru politikalar geliştirmeleri gerekir.
"Kötü politika yönetimi İspanyol
rüzgâr enerjisi sektörünü yok etti"
Bu konuda Avrupa Birliği’ne ve Birlik
hükümetlerinin enerji politikalarına
bakarsak, bazı iyi politikalar olmasına
rağmen son yıllarda özellikle rüzgâr enerjisinde kötü uygulamaların da olduğunu
görüyoruz. AB’nin 20-20 hedefleri bağlamında % 20 yenilenebilir enerji hedefleri
var. 2030 yılı için toplam enerji tüketiminin % 27’sini yenilenebilir enerjilerden
karşılama hedefi var. Ancak belirttiğim
gibi AB aynı zamanda bazı kötü rüzgâr
politikalarına da sahip. Örneğin İspanya,
rüzgâr projeleri için uyguladığı Feed-in
tariff kararlarını iptal etti. Yatırımcıların
10 yıl önce, 20yıllık süreyle elektrik satışı
yoluyla gelir elde etme anlaşmaları, ilk
10 yılın sonunda hükümet tarafından
durduruldu. Yatırımcıların 20 yıl süreyle
yaptıkları kazanç sağlama anlaşmaları
bozulduğu için, zarar oluştu. Sonuçta
23 GW’lık rüzgâr kapasitesine sahip
İspanya’da geçen yıldan beri hiçbir yeni
yatırım yapılmadı. Kötü politika yönetimi İspanyol rüzgâr enerjisi sektörünü
yok etti.
"İngiliz hükümetinin rüzgâr
politikaları endişe yaratıyor"
Bir başka örnek İngiltere. Bu yıl yeni bir
hükümeti var ve burada da yatırımcılar,
yatırımlarını durdurdu. Çünkü yeni hükümet bu konudaki politikaları değiştirdi.
Buna göre eğer rüzgâra yatırım yapacaksanız, önceki uygulamalara göre

devletin verdiği satın alma teşvik süresi
2017 yılına kadarken, bu tarih 2016’ya
çekildi. Elbette hala projeler buna göre
de yapılabilir ama hükümetin yatırımcılara verdiği mesaj oldukça kaygı verici.
Hükümetin yenilenebilir enerjilere inanıp
inanmadığı sorularını gündeme getiriyor.
Dolayısıyla hükümetler bu şekilde hareket etmemeliler. Aksi halde yatırımcılar
başka ülkelere kayacaktır.
Avrupa’nın elektrik pazarını yeniden
dizayn etmesi gerekiyor. Tek tek 28 ayrı
ülke ulusal pazarı yerine tek bir Avrupa
pazarının yaratılması gerekiyor.
"Türkiye’ye 3 öneride bulunmak
istiyorum"
Burada Türkiye’de hükümetin politikalarına bakacak olursak, 3 öneri de bulunmak istiyorum. Birincisi; enerji sitemi
içinde, elektrik üretiminde diğer tüm
kaynaklar arasında rüzgâr başı çekebilir.
Türkiye devleti bugün gelirlerinin %2’sini
kömür için harcıyor. Türkiye kömürde
kişi başına harcadığı sübvansiyon- teşvik
oranıyla 195 ülke arasında 2. sırada yer
alıyor. Yani ikinci en yüksek ülke olarak,
Çin’den ve Hindistan’dan daha fazla teşvik veriyor. Bunun daha makul bir seviyeye ekilmesi gerektiğini düşünüyorum.
İkinci önerim ise şu: Türkiye rüzgâra 10
yıl garantiyle Feed-in tariff mekanizması
uyguluyor ancak AB’nin 15 yıl olan standardını uygulayabilir.
Benim üçüncü önerim de hedefleriniz
konusunda daha net ve açık olmanız
yönünde. Çünkü ilan edilen hedefler
yatırımcılara çok önemli sinyaller veriyor.
Bu sinyaller o ülkede ne kadar yatırım
yapılacağını, ne kadar sürelerde bunların devreye alınacağını gösteriyor. Sayın
Enerji Bakanı Türkiye’nin 2023 hedeflerini
ve rüzgârda 20 bin MW hedefini hatırlattı. Ancak Türkiye’nin Aralık’ta Paris’te
yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi öncesinde gönderdiği ulusal katkı planında;
Türkiye’nin 2023 yılına kadar rüzgâr enerjisi hedefinin 16 bin MW olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla hangi hedefin uygulanacağının netleşmesi gerekiyor. Neden
Türkiye’nin ulusal hedefleri çok net ve
açık olmasın ve bu da dünyadaki tüm
yatırımcılar için açık ve doğru sinyaller
vermesin".

Ürün Tanıtımı

Multi Contact, MC Multilam
teknolojisiyle ürün gamını
genişletiyor

M

ulti-Contact, MC Multilam teknolojisi ile panelden invertere
kadar olan bütün bağlantı ekipmanlarında güvenilir çözümler sağlıyor.
MC Multilam teknolojisi ile özel olarak üretilmiş olan kontaklar, MC konnektörlerin
tümünde kullanılıyor.
Markanın fotovoltaik pazarına yönelik
ürün yelpazesinde MC3 & MC4 solar bağlantı elemanları, FLEXSOL-XL DC solar kablolar, güneş panelleri için bağlantı kutuları ve konnektörlerin montajı için gerekli
ekipmanlar bulunuyor.
MC3, MC4 ve MC4–EVO 3 solar konnektörler yüksek kaliteli, TÜV ve UL sertifikalı, uzun ömürlü, kilitlenebilir ve kolay
monte edilebilir yapıda. MC3 solar konnektörler IP67, MC4 ve MC4–EVO 3 solar
konnektörler ise IP68 koruma sınıfında.
Yeni nesil MC4–EVO 3 solar konnektörler
de 1500V DC çalışma aralığında ve MC4

konnektörler ile birebir uyumlu. MultiContact tarafından üretilmemiş fakat “MC
komponentleri ile uyumlu” veya “MC4
konnektörler ile uyumlu” olarak piyasada
tanıtılan ürünler güvenlik ve sabit elektriksel bağlantı ihtiyaçlarını karşılamaz. Yine
güvenlik nedeniyle orjinal Multi-Contact
konnektörleri ile hiçbir şekilde bağlantı
yapılmamalı. Zira Multi-Contact bu tip
bağlantılar sonucunda oluşan zararların
sorumluluğunu kabul etmiyor.
FLEXSOL-XL DC solar kablolar tek damarlı,
ince telli, çift izolasyonlu, esnek, iç ve dış
ortamlarda kullanıma uygun, alev geciktirici, halojensiz, yüksek sıcaklık direncine
ve yüksek mekanik dayanıklılığa sahip.
Esnek ve alan tasarrufu sağlayan tasarımı
ile FLEXSOL-XL DC solar kablolar fotovoltaik kurulumların ömrü boyunca sabit
elektriksel ve mekanik özellikler sağlıyor.
Westlake PV-JB/WL bağlantı kutusu MC4

serisi konnekörlerle uyumlu. Kullanılacak
olan konnektör ihtiyaca göre MC3, MC4
veya MC4–EVO 3 seçilebilir. Westlake bağlantı kutusu ile kristal panellere ribbon
bağlantısı kaynak, lehim ya da sıkma yöntemiyle, yatay ya da dikey olarak yapılabiliyor. Bağlantı kutusu panele silikon veya
çift taraflı bant sayesinde sabitlenebiliyor.
Kablo uzunluğu standart 80 cm, istenildiği
takdirde farklı uzunluklarda üretilebiliyor.
Bağlantı kutusunun içerisinde 3 adet
bypass diyot bulunuyor ve standart 10A
değerinde.
Bypass diyot için 12A Diotec SBX3040
seçeneği bulunuyor. Westlake bağlantı
kutusu kablonun da aynı değere ulaşabilmesi şartıyla 1500V DC voltaj değerinde
çalışabiliyor. IP65/IP67 koruma sınıfına
sahip.
Westlake bağlantı kutusu TÜV ve UL sertifikalı.
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Sempozyum

Rüzgâr enerjisi sektörü
3. İzmir Rüzgâr
Sempozyumu’nda
buluştu
8-10 EKİM TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN
3.İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU, RÜZGÂR ENERJİSİ SEKTÖRÜ
TEMSİLCİLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ.

T

MMOB Elektrik Mühendisleri
Odası ve Makina Mühendisleri
Odası İzmir şubelerinin birlikte
düzenlendiği 3. İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi’ne, çeşitli illerden gelen
350’si kayıtlı olmak üzere toplam 1050
kişi katılım sağladı. 8-10 Ekim tarihleri arasında MMO Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin açılışı,
MMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Güniz
Gacaner Ermin, Sempozyum Yürütme
Kurulu ve Akademik Kurul adına Hacer
Şekerci, TMMOB Elektrik Mühendisleri
Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş ve TMMOB Elektrik
Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüse56 yeni enerji • KASIM-ARALIK 2015

yin Yeşil’in konuşmalarını içeren bir oturumla yapıldı.
Etkinliğin ilk konuşmasını yapan Güniz
Gacaner Ermin, dünyanın her gün giderek artan ekolojik yıkım tehdidi ile karşı
karşıya olduğunu belirterek, “Ülkemizin
ciddi boyutlara varan yenilenebilir enerji
kaynağı potansiyeli bulunuyor ve bu
potansiyelin elektrik üretimindeki payının artırılması gerekmektedir. Böylelikle
bir taraftan dışa bağımlılığımız azaltılıp,
yerli üretimimiz artırılırken diğer taraftan da istihdama katkı sağlanabilecektir”
diye konuştu. Ermin’in ardından söz alan
Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı
Hacer Şekerci, sempozyum programına
dair bilgilendirmede bulunurken, sem-

pozyum süresince 10 bildiri sunumu gerçekleşeceğini, 8 oturumda çeşitli başlıklarda 30 sunum yapılacağı bilgisini verdi.
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş ise yaptığı konuşmada
Türkiye’de rüzgâr enerjisi üretiminin
durumuna ilişkin çeşitli veriler sunarak,
rüzgâr enerjisi üretiminin 2015 yılının ilk
8 ayı itibarıyla % 44 oranında arttığına
vurgu yaptı. Ulutaş, bu alanda Ar-Ge çalışmalarının önemine değinerek, “Bugün
ithal kaynaklara dayalı santrallerde
olduğu gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklarda kullanılan ekipmanlar konusunda
da yoğun dışa bağımlılık söz konusudur. Ülkemizde enerji yatırımlarının ne
yazık ki ancak çok küçük bir kısmı Ar-Ge

çalışmalarına ayrılmaktadır. Diğer alanlardaki geri kalmışlık bir yana, rüzgâr ve
güneş enerjisi konusunda ciddi Ar-Ge
çalışmalarına başlanması için zaman
kaybedilmemelidir” şeklinde konuştu.
Rüzgâr enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payının yılın ilk 8 aylık döneminde
% 5,2`den % 5,6`ya çıktığına dikkat çeken
Ulutaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Üretim açısından bakıldığında ise yılın ilk 8
aylık döneminde rüzgâr enerjine dayalı
santrallerden toplam üretimin % 4,5`ine
denk gelecek şekilde 7 milyar 797 milyon kilovatsaatlik (kWh) enerji üretilmiştir.
Bu rakam 2014`ün ilk 8 aylık dönemi ile
kıyaslandığında üretimin % 44 düzeyinde
arttığını gösteriyor. Rüzgâr enerjisi alanındaki bu gelişmeye rağmen Elektrik İşleri
Etüt İdaresi`nin Rüzgâr Enerjisi Potansiyel
Atlası adlı çalışmasına göre sadece ilimiz
İzmir`de ekonomik olarak kurulabilecek
potansiyelin 11 bin 854 MW olduğu göz
önünde bulundurulmalı. ‘Ekonomik ve
sosyal olarak kullanılabilir kapasite’ konusunda çekinceleri not etmekle birlikte
henüz yolun başlangıcında olduğumuzu
söyleyebiliriz”. Dünya genelinde ise daha
hızlı bir büyüme yaşandığını ifade eden
Ulutaş, Danimarka`nın rüzgârın üretimdeki payını % 20`den 30`a, Portekiz`in ise
% 9`dan 20`ye yükselttiğine dikkat çekti.
Açılışta son sözü alan EMO Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil ise rüzgâr
enerjisi yatırımları konusunda kamu payının artması gerektiğinin altını çizdi.
Resim yarışması ödül töreni
düzenlendi
Açılış konuşmalarının ardından 3. İzmir
Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi kapsamında Kintech Engineering firmasının
destekleriyle düzenlenen “Temiz Bir
Dünya İçin Yenilenebilir Enerji” konulu
Ortaokul Öğrencileri Arası Resim Yarışması ödül törenine geçildi. Hasan Ali
Yücel Ortaokulu`ndan Büşra Damoğlu ve
resim öğretmeni Neşe Aydınalp birincilik;
Necmiye Bilgin Ortaokulu`ndan Ceyda
Yalçın ve resim öğretmeni Güler Öğrük
ikincilik, MEV Koleji Özel Ortaokulu`ndan
Nehir Kayaalp ve resim öğretmeni Neşe
Aydınalp üçüncülük ödülünü aldı. Hasan
Ali Yücel Ortaokulu`ndan Oya Naz Yavuz
ve resim öğretmeni Yeliz Özoğlu’na
mansiyon ödülü verildi. Ödülleri Kintech

Engineering firması adına MMO İzmir
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İskender
Kökey takdim etti. Resim Yarışması ödül
töreninin ardından Hüseyin Yeşil, Güniz
Gacaner Ermin, Mahir Ulutaş, Yürütme
Kurulu Üyeleri ile Dernek ve Birlik temsilcilerinin katılımıyla sergi açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra 25 firma ve kurumun
katılımıyla düzenlenen sergi ile ortaokullar arası resim yarışması sergisi katılımcılar
tarafından ziyaret edildi.
Oturumlar, katılımcılar tarafından
ilgi ile takip edildi
Sempozyum kapsamında, sektör temsilcilerinin deneyimlerini paylaştığı 8
oturumda “Rüzgâr Santrallerinin Geliştirilmesi”, “Rüzgâr Ölçüm Teknolojileri”,
“Rüzgâr Santrallerinin İşletmesi”, “Yerli
Rüzgâr Endüstrisi”, “Rüzgâr Enerji Santralleri Projelendirme ve İnşa Süreçleri”,
“Lisanssız Elektrik Üretimi” ve “Rüzgâr
Türbin Teknolojileri” ana başlıklarında 30
sunum gerçekleştirildi. Bu sunumlardan

üçü yabancı konuklar tarafından sunuldu.
Paralel olarak düzenlenen iki akademik
oturumda ise 10 bildiri akademik katılımcılar tarafından sunuldu.
Paneller ile sektöre ilişkin sorunlar
değerlendirildi
Sempozyumda ayrıca rüzgâr enerjisi
konusunun ilgili kurumlarca değerlendirildiği iki panel gerçekleştirildi. Birinci
panel, ilk günün son oturumu olarak
“Rüzgâr Santrallerinin Sosyal ve Çevresel
Etkileri” konusunda düzenlendi. Konunun sosyal yanları Türkiye Rüzgâr Enerjisi
Birliği, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
İzmir Şubesi, Çevre ve Ekoloji Hareketi
Avukatları ve Karaburun Kent Konseyi
temsilcileri tarafından masaya yatırıldı.
İkinci panel ise, “Rüzgâr Enerjisi Mevzuatı
ve Yatırımlara Etkisi” konusunda Orman
ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel
Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ve
Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği’nin temsilcileri tarafından tartışıldı.
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Makale

Solar Kablo Sistemleri

Güncel Standartlar, Malzeme Seçimi,
Uygulamadaki Problemler ve Çözüm
Önerileri

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de yenilenebilir enerjiler, enerji politikamız içinde her geçen gün daha fazla
önem kazanmaktadır. Bunlar arasında, güneş enerjisi son yıllarda yükselen trendi ile yenilenebilir enerji kaynakları
arasında önemli bir pozisyona sahiptir. Bir güneş enerjiisi santralinde kullanılan ve dış etkilere en çok maruz kalan
solar (PV) kabloların ilgili uluslararası standartlara uygun olması, uyması gereken şartlar ve kabloların seçim
kriterleri santralin ömrü ve verimliliği açısından çok önemlidir.

İlhan Öztürk, İlker Aksoy
Prysmian Group Türkiye
Yenilenebilir Enerji

Y

irmi birinci yüzyıl insanının sahip
olduğu teknolojik gelişimler,
bize daha konforlu bir geleceğin kapılarını açmaktadır. Evlerimizde
kullandığımız elektronik cihazların
sayısının artması, ailelerde birden fazla
araba kullanılmaya başlanması ve daha
birçok durum bu gelişime örnek olarak
gösterilebilir. Bu gelişim, aynı zamanda
geleceğini düşünen insanların, yaklaşmakta olan tehditlere karşı etkin ve kalıcı
çözümler üretmesini de zorunlu kılmalıdır. Bu çözümlerin başında, alternatif
yenilenebilir enerji gelmektedir. Yenilenebilir enerjiler, yakıt gereksinimlerini
doğadan karşılayan, koşullu ama pratik
olarak sınırsız enerji kaynaklarıdır. Yakıt
olarak doğayı kullanma çeşitleri değişken olsa da, temelde bütün enerjilerin
kaynağının güneş olduğu unutulmamalıdır. Yenilenebilir enerji teknolojileri
her geçen gün gelişmekte ve bu kaynaklardan enerji daha verimli bir şekilde
üretilmeye başlanmaktadır.
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Türkiye yenilenebilir enerjide
nerede?
Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları
potansiyeli yönünden, fosil kaynaklara
göre daha avantajlı durumdadır. Özellikle hidrolik, rüzgâr, güneş, biyokütle ve

jeotermal enerjilerin potansiyeli oldukça
yüksektir. Bu enerji kaynaklarının potansiyelini belirlemek ve üretim değerlerini
yükseltmek icin, son yıllarda yoğun bir
çalışma yapılmaktadır. Tüm dünyada
olduğu gibi, ülkemizde de yenilenebilir enerjiler enerji politikamız içinde her

Tablo 1 : Dünyada fosil yakıt ve temiz enerji üretim kapasitesi (GW)

Kaynak : Bloomberg New Energy Finance, Michael Liebreic

Tablo 2 : Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı planlanan kurulu
güç değerleri (MW)

• Asitlere karşı dayanıklılık
• Esneklik
• Kolayca ayırt edilme ve renk
solmaması
• Çevre dostu olması
Solar kablo standartlarında güncel
durum

Kaynak: T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

Tablo 3 : Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
planlanan kurulu güç değerlerinin Baz Yıl (2013– 2019) arasındaki
yüzdesel değişimi.

Kaynak: T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Aşağıdaki tablolarda, Türkiye’nin
yenilenebilir enerji faaliyetlerini ve 2019
yılına kadarki hedeflerini görebiliriz.
Yukarıdaki tablolarda görüldüğü üzere,
güneş enerjisi son yıllarda yükselen
trendi ile yenilenebilir enerji kaynakları
arasında önemli pozisyona sahiptir.
Bir güneş enerjisi sisteminde hangi
kablolar bulunmaktadır ?
Yukarıda görüldüğü üzere, güneş enerji
santrali 3 (üç) tip kablo bulunmaktadır.
Bunlar;
1. DC Kablolar
2. AC kablolar
3. Kontrol ve haberleşme kablolarıdır.
Bir güneş enerjisi santralinde, dış etkilere

en çok maruz kalan kablolar, DC tarafındaki solar (PV- Fotovoltaik) kablolardır.
Peki, bir solar (PV) kablodan hangi şartlara uygun olması beklenir?
• 25 sene ömür
• AC: 1kV, DC: 1,5kV
• Yanmaya karşı direnç
• EN 50618, Tablo-2’ye göre
• EN 60332-1-2 standardına göre
Tek Kablolu Alev Testi
• EN 61034-2 standardına göre
Düşük Duman Yoğunluğu
• (Işık geçirgenliği >% 70)
• EN 50525-1, Annex-B standardına
göre Halojenden Arındırılmışlık
• İşletme sıcaklığı (90 ºC)
• Soğuğa dayanıklılık -40 ºC
• UV ve ozona dayanıklılık
• Doğaya karşı dayanıklılık
• Basınca karşı dayanıklılık

Sistemde kullanılan kabloların tanımlı
olduğu standartlar açısından konuyu
incelediğimizde, ortaya ilginç bir durum
çıkmaktadır. AC, Kontrol ve Haberleşme
kabloları başka sistemlerde de kullanılan
kablolar olduğundan, dünyada büyük
ölçüde bu kablolara ait standartlar oluşmuş olmakla birlikte; sistemin en zor
şartlarına maruz kalan solar (PV) kablolar
için uluslararası standartlar güneş enerjisi sistemlerinin dünyada diğer enerji
sistemlere göre çok daha genç olmasından dolayı henüz yeni yeni ortaya
çıkmaya başlamıştır.
Bu konunun öncülüğünü Almanya
yapmakta olup, uluslararası standartların temelini oluşturan “DKE AK” ve TÜV
çalışma gruplarının oluşturduğu teknik
dokümanlar, ilk olarak Almanya’da kullanılmaya başlanmış ve sonrasında, yeni
oluşturulan EN normunun temellerini
teşkil etmişlerdir.
Konunun Almanya ve Avrupa’daki gelişimini, kısaca yaşanan tecrübelerle aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
Avrupa’da, Ağustos 2007 senesine kadar
güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan
solar (PV) kablosu için bir kablo test
dokümanı veya standart olmadığından, harmonize standartlarda yer alan
450/750 V PVC kablolar kullanılmaktaydı.
Bu tür kabloların OZON, UV, yüksek
sıcaklık Max. 120 °C gibi şartlara karsı
yüksek dayanıklılığı olmadığından
dolayı, DKE-Deutsche Kommission Elektrotechnik (Alman Elektrik Komisyonu)
standart çalışma gruplarında, fotovoltaik kablolar için AK 411.2.3 ismiyle bir
standart çalışma grubu oluşturuldu.
Solar (PV) kabloları tanımlayan ve AK
411.2.3 çalışma gurubunun oluşturmuş
olduğu teknik döküman, daha sonra TÜV
tarafından oluşturulan 2PfG 1169 numaralı dökümanın temelini oluşturmuş
ve TÜV’ün 2PfG 1169 numaralı dökümanı yayımlaması sonrasında, gerek
Almanya’da gerekse ülkemizde solar
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Makale
(PV) kablolar bu dökümana uygun olarak
talep edilmeye başlanmıştır. Ayrıca solar
(PV) kabloların TÜV 2PfG 1169/2007.08
dökümanında tanımlı testlere uygun
olması da, başka bir kriter olarak önümüze çıkmıştır.
Fakat TÜV 2PfG 1169/2007.08 dokümanının bir standart niteliği taşımamasından
dolayı, solar kablolar için VDE tarafından
-AK 411.2.3 çalışma grubunun ve son
etapta, UK 411.2 ulusal çalışma grubunun onayı ile 01.10.2011 tarihinde,
VDE-AR-E 2283-4 dokümanı yürürlüğe
girmiştir. VDE-AR-E 2283-4 dökümanı,
aynı zamanda CENELEC TC20 uluslararası çalışma grubuna bir EN standardı
çalışması başlatılması için sunulmuştur.
Nihayetinde, Avrupa çapında dört yıldır süren bir standart çalışması sonucu,
27.10.2015 tarihinde EN 50618 Standardı
yürürlüğe geçecektir.
Almanya, 27.10.2015 tarihinden itibaren
EN 50618 standardından önce yürürlükte olan VDE-AR-E 2283-4 ve TÜV 2PfG
116/07.2008 dokümanlarını yürürlükten
kaldıracaktır. Bununla birlikte, Avrupa
genelinde 27.10.2017 tarihine kadar
bir geçiş süreci belirlenmiştir. En geç
bu tarihe kadar Avrupa içinde bütün
“ülkelere özel standartlar” yürürlükten
kaldırılmış olacaktır. EN 50618 standardı
İngiltere’de Ocak 2015, Fransa‘da Mart
2015, İspanya’da Mart 2015, Türkiye‘de
Şubat 2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe sokulmuştur.
Malzeme seçiminin önemi
Avrupa’da öncelikle 2006 senesinde,
İspanya’da MW’lara ulaşan fotovoltaik
tesisler, daha sonra İtalya, Almanya ve
diğer Avrupa ülkelerinde kurulan tesisler
ve bu tesislerin kurulması sonrası işletme
sırasında yaşanan tecrübeler, sistemde
tercih edilen malzemelerin sistemden
elde edilecek kazanç üzerinde çok büyük
etkisinin olduğunu göstermiştir. Kaliteli
malzeme kullanılan tesislerde, amortisman (ROI) zamanının çok kısaldığını
ve sistemden elde edilen geri dönüşün
ve verimliliğin çok yüksek olduğunu,
bununla birlikte kalitesiz malzeme kullanılan tesislerde de, diğerlerinin aksine
amortisman zamanlarının uzadığını,
kalitesizlik maliyetlerinin çok yüksek
olduğunu ve bu durumun ciddi maddi
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Tablo 4 : Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarının (2013-2019) arası kurulu güç
yüzdesel değişimi

Not: Güneş enerji güç değeri değişimi için Baz Yıl 2015 alınmıştır.
Kaynak: T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

kayıplara sebebiyet verdiğini görüyoruz.
Ancak, bu sistemlerde kullanılan kalitesiz malzemeler, zamanı tam olarak belli
olmamakla birlikte, 3. veya 4. seneden
itibaren problem yaşatmaya başlıyor.
Sistemin tam olarak para kazanmaya
başlayacağı zamanlarda, sistemin verimini düşürerek elde edilecek kazancı
engellemekte ve buna ek olarak ayrıca ek
masraflar (değişim, zaman kayıpları, işçilik,...vs) çıkartmaktadır. Bir güneş enerjisi
sistemine yatırım yapan bir yatırımcının,

bugünkü maliyetlere göre, amortisman
süresi yaklaşık 6-7 senedir; yani 1 MW bir
sistem için, yaklaşık 1M€ yatırım yapan
bir yatırımcı, 6-7 sene sonra sistemin
tüm gelirini almaya başlamaktadır. Dolayısıyla, öncelikle sistemin en az 6-7 sene
hiç problem çıkartmadan çalışması, sonrasında da yatırımcının maksimum geliri
elde edebilmesi için maksimum ömüre
sahip olması beklenmektedir. Bu, sisteme yatırım yapan her yatırımcının ana
beklentisidir. TÜV, EN test doküman ve

Tablo 5: Güneş Enerji Santrali Simülasyonu

standartlarında kablo için 25 sene ömür
talep edilmektedir; ancak atlanmaması
gereken önemli bir husus, bu ömrün
garanti ile karıştırılmaması gerektiğidir. Dolayısıyla, seçilen ürünlerde ürün
kalitesi bu nedenle bir kat daha önem
kazanmakta ve buna ek olarak, ürünün
tedarik edilmiş olduğu üreticinin de bu
konuda tecrübeli, ürününün arkasında
duran, uzun vadede destek verecek
güvenilir bir teknik ve finansal altyapıya
sahip olması, diğer bir önemli husus olarak önümüze çıkmaktadır.
Bir güneş enerjisi sistemi içinde, kablonun toplam sistem maliyeti içindeki
oranı % 2’den daha düşüktür. Sistemin
toplam maliyetinin çok küçük bir parçası
olmasına rağmen, sistem performansı
açısından ana işlevi gören ürünlerden
birisi olan kablonun tercihinde, maalesef gerekli özen gösterilmemektedir.
Kalitesiz kablo seçimi sonucunda, sistem
veriminde ciddi kayıplar oluşabilmekte;
üretilen enerji, tam kapasite ile sisteme
taşınamamakta; dış ortamlardan olum-

suz etkilenen kabloların zaman zaman
değişmesi gerekmekte ve tüm bunlar,
elde edilebilecek kazancın önüne engel
olarak çıkmakta; ayrıca daha önce öngörülmemiş işçilik ve ek malzeme maliyetleri de ortaya çıkarmaktadır. Güneş
enerjisi sistemleri ile uğraşan kişiler, bir
süre sonra kablodan kaynaklı bir problemden dolayı doğabilecek olan panel
arkasındaki kablo değişim maliyetlerini
ve bunun zorluğunun ne anlama geldiğini, çok daha net tahmin edeceklerdir.
Solar sistemlerin tarihine baktığımızda,
aslında, bu sistemlerin çok genç sistemler olduğunu söyleyebiliriz. Bu sistemlere ait test dökümanlarının, yukarıda
da belirttiğimiz gibi, 2008 senesinden
itibaren yürürlükte olduğunu ve bir
solar sistemden 25 sene ömür beklentisi
olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, aslında şu anda ömrünü doldurmuş bir sistemin olmadığı, çok net bir
şekilde görünmektedir; bu yüzden, bu
sistemlerde kullanılacak ürünleri üreten
tedarikçilerin seçiminde, firmanın konu

ile ilgili uzun süre tecrübesinin olması
ve ürünlerinin sadece laboratuvarlarda
değil, gerçek kullanımda da test edilmiş
olması çok önemlidir. Malzeme laboratuvar testlerinde ne kadar da iyi sonuçlar
alınsa da, çok farklı ortam şartlarından
dolayı, ürünlerin sahada tamamen farklı
performans verdiğini Avrupa’da son
üç senedir görmekteyiz. Nihayetinde
bu sektöre kablo üreten bazı şirketlerin, Almanya dahil olmak üzere, birçok
ülkede yaşanan olumsuzluklardan dolayı
tamamen sektörü bıraktığı ve bu ürünleri sistemlerinde kullanan yatırımcıların
da, bir süre sonra karşılarında muhatap
bulamadıkları gözlemlenmiştir. Aslında,
en ucuz kablo ve diğer malzemeleri tecrübesiz üreticilerden kullanan şirketlerin, Avrupa’da iflas etmesinin bir diğer
sebebi de budur.
Kaynaklar: T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanlığı,
Bloomberg New Energy Finance, Michael Liebreich

Ürün Tanıtımı

CSUN’dan 265-60P
güneş panelleri

C

SUN, geniş ürün gamı sayesinde
ihtiyaca uygun çözümler sunuyor. Gelişmiş teknoloji ile üretilen
güneş panelleri yüksek sistem verimliliği
sunuyor.
CSUN Türkiye Fabrikası’nda üretilen
CSUN 265-60P serisi yerli modüller %
16,32 panel verimliliğine sahip. 265 W
yüksek çıkış gücüne sahip olan modüller, % 3 pozitif tolerans sunarak zayıf ışık
koşullarında kaliteli performans sağlıyor.
CSUN modülleri tuz sisi korozyon testini
ve amonyak korozyon gibi bilinen çevre
koşul testlerini geçti. PID (Potansiyel
İndüklenmiş Degradasyon) testini geçen
CSUN panelleri, yüksek sıcaklıkta yüksek
performans sağlıyor.
CSUN güneş panelleri, üretim süreci sırasında 5 farklı kontrol aşamasından geçiyor.
Bu süreç, hata payı en aza indirilmiş A class
ürünlerin müşteriye ulaşmasını sağlıyor.
10 yıl mekanik, 25 yıl lineer performans
garantisi sunan CSUN panelleri, PowerGuard sigortası güvencesi altında. Birinci
yıl sonunda çıkış gücü % 97,5’ten daha az
olamaz. Bu yıldan sonraki çıkış gücü kaybı
her yıl % 0,7‘yi aşamaz ve 25. yıl sonunda
% 80,7’nin altında kalamaz.
CSUN modülleri, dünya üzerinde ongrid
ve oﬀgrid olarak 2GW’ın üzerinde çatı ve
arazi uygulamalarında kullanıldı.
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Isıtma, Soğutma,
Klima ve
Havalandırma Ekipmanlarının
Montaj, Servis ve
Uygulama Tekniği Dergisi

TEMMUZ-AĞUSTOS
2015

Söyleşi

Ekonova Genel Müdürü
Kurtuluş Şahan:

endüstrinin farklı ihtiyaçları için

proses pompalarında farklı malzemeler,
farklı çözümler

“EndoTherm™, ısıtma
sistemlerinde % 15’e
varan enerji tasarrufu
sağlıyor”
Teknik

VRF Sistemler ve
Kuru Soğutucular
• Yumuşak Salmastralı
• Mekanik Salmastralı
• Kartuş Tip Salmastralı
• API 682 Salmastralı
• IP54 / IP55 / IP65
• TEFC / ODP / Dizel Motorlu

• -40 °C’den, +400 °C’ye çalışır
• Üretiminiz yarıda kalmaz
• Enerji tüketiminiz azalır

WTX

Servisimiz, her an, her yerde
(0216) 660 01 30

WTM
WTO

N4
SCP

B-A
NM/NMS

daki 20 km çapındaki alan (yani yaklaşık 200 bin
kişi) tahliye edildi, santraldeki işçiler aşırı radyasyona
maruz kaldı…
…ve; “17 Ağustos 1999 depremi”… 17 Ağustos
1999’da saat 03:02’de 7,5 büyüklüğünde gerçekleşen,
Kocaeli/Gölcük merkezli deprem, büyük çapta can
ve mal kaybına neden oldu, tüm Türkiye’yi yasa boğdu.
Resmi raporlara göre, 17.480 ölüm, 23.781 yaralının
olduğu deprem sonrasında 505 kişi sakat kaldı, 285.211
ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. Resmi olmayan bilgilere
göre ise depremin bilançosu; “yaklaşık 50.000 ölüm,
ağır-hafif 100.000'e yakın yaralı” oldu. Ayrıca 133.683
binanın çökmesi sonucunda yaklaşık 600.000 kişi evsiz
kaldı. 16 milyon insan, depremden değişik düzeylerde
etkilendi. Deprem, gerek büyüklük, gerek etkilediği
alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddi kayıplar
açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biri
olarak kayıtlara geçti. Depremin bu kadar çok can kaybı
yaratmasının sebebi olarak; kaçak yapılar, standartlara
uygun olmayan binalar, gevşek zemindeki yapılaşmalar ve daha ucuza mal etmek için malzemeden çalan
müteahhitler gösterildi. Depremden sonra, yapım hatalarından çöken binaların müteahhitlerine yaklaşık 2100
dava açıldı. Bu davalardan 1800'ü hukuki boşluklardan
dolayı cezasız sonuçlandı. Geriye kalan 300 davanın
110 kadarına ceza verildi, birçoğu ertelendi. Bunun
dışında kalan davalar ise 16 Şubat 2007 tarihinde 7.5
yıllık zaman aşımı süreleri dolduğu için düşürüldü.
Türkiye, dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri
olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alıyor. Ülkemiz,
özellikle Kuzey Anadolu fayı boyunca 1939 yılından bu
yana pek çok yıkıcı deprem yaşamış, depremlere bağlı
çok sayıda yangın ve kazalar ile büyük yaralar almıştır.
1999 yılından bugüne alınan tedbirlerin ve yapılan
çalışmaların yeterliliğinin tartışıldığı ülkemizde iki
de “güzide” (!) nükleer tesisin yapım kararı alınmıştır.
Üstelik, gereken tüm tedbirlerin alındığı söylenerek…

Abone olmak
istiyorum

Ülkemizin deprem haritası sol tarafta yer alıyor.
Bu koşullar altında; yeni yatırımların hayırlı olsun
Türkiye’m! TM
Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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İpucu

N-CP

9 şiddetindeki bir depremin ardından gelen
felaketler zinciri gibiydi. Deprem sonrasında
bölgede yüksekliği 37.9 metreye varan tsunami
dalgaları meydana geldi. Tsunami ülkeye çok
büyük zarar verdi, dalgalar saatte 500 km hızla
Hawaii’ye kadar ulaştı. Depremde 15,828 kişi
hayatını kaybetti ve 3760 kişi hâlen kayıp. Kara
ve demiryolları ağır hasar gördü, çeşitli yerlerde
yangınlar çıktı ve bir barajın yıkılması sebebiyle
bölgeyi su bastı. Kuzeydoğu Japonya’da 4.4 milyon ev elektriksiz, 1.5 milyon ev ise susuz ve
gıdasız kaldı. Deprem sonucu Fukuşima Nükleer Elektrik Santralinde tsunami sonucu kazalar meydana geldi. Santralin 5.7 metrelik bir
tsunamiye dayanabilecek ÖNLEM AMAÇLI
BİR DUVARI VARDI; fakat depremden 15
dakika sonra santral 14 metrelik bir tsunamiye
maruz kaldı ve DUVARIN HERHANGİ BİR
KORUYUCU ETKİSİ OLMADI! Tesisin
elektrik şebekesiyle olan bağlantısı ciddi hasar
aldı. Tüm santral sular altında kaldı. Kısa sürede
gerçekleşen hidrojen patlamaları sonucu 1, 3
ve 4 numaralı reaktörleri barındıran binaların
tepe kısımları havaya uçtu; 2 numaralı reaktörün
içindekiler bir patlama sonucu zarar gördü ve 4
numaralı reaktörde yangınlar meydana geldi.
Radyasyon sızıntısı sebebiyle santralin etrafın-

28.07.15 15:45

Püf Noktası

MXV

1

999 Marmara depreminin sene-i devriyesinde birçok kurumdan konuyla ilgili
açıklamalar yapıldı. Ne kadar önlem alındığı sorgulandı; gelecek büyük depreme hazır
olup olmadığımız konusu masaya yatırıldı;
-yeniden!-… Peki ne yapıldı? Hâlâ binaların
yönetmeliklere uygun yapılıp yapılmadığını tartışmıyor muyuz? Hâlâ, binanın yapım aşamasında yatırımcıyı “bazı malzemelerin” kesinlikle
gerekli olduğu konusunda ikna edebilmek için
göbeği çatlamıyor mu projecilerimizin? Yangınların ve kazaların, depremin en çok sevdiği
“kanka”ları olduğunu artık ilkokul çocukları bile
biliyor. Dünya, bize yakın tarihlerde bu konuyla
ilgili oldukça çarpıcı örnekler de sundu…
Hatırlayalım:
Japonya’da 1923 yılında gerçekleşen bir depremin ardından başlayan Tokyo Yangını, büyük bir
felakete dönüştü. Yangın, tam 142 bin kişinin
ölümüne sebep oldu. Tayfun rüzgârlarının da
etkisiyle yangın büyük bir alana yayıldı. Tam
570 bin ev yıkıldı ve 1,9 milyon insan evsiz
kaldı. İnşa edilen yeni Tokyo, İkinci Dünya Savaşı’ndaki ABD bombardımanına kadar yaşadığı
tüm depremlere karşı sapasağlam ayakta kalmayı başarmıştı… 11 Mart 2011’de Japonya’da
gerçekleşen “Tōhoku depremi ve tsunamisi” ise,
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7 Adımda Doğru
Klima Kullanımı
XVM

Afet risklerimiz üzerine…

DencoHappel yaklaşık 1.700 çalışanı, Almanya, İngiltere, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Çin ve Hindistan’da bulunan fabrikaları, 50 üzerinde ülkede satış ve satış sonrası hizmet veren organizasyonları
ile Havalandırma, İklimlendirme, Hassas Klima, Temiz oda ve Filtrasyon konularında lider olarak
faaliyet gösteren bir sistem ve ekipman tedarikçisidir. Yüksek kalite ile özdeşleşmiş CAIRplus® Klima
Santralleri, DENCO® Hassas Klima Cihazları, Su Soğutma Grupları, Flex-Geko® Fan-coil Cihazları,
CAIRfricostar® Havuz Nem Alma Cihazları, MultiMAXX® ve Multi Flair® Isıtma-Soğutma Apareyleri,
GEA COM4® Paket Tipi Klima Santralleri ile 100 yıldan uzun süredir sizlerin taleplerinizi inovasyon
gücümüz, teknolojik liderliğimiz ve sizlere hizmet arzumuz ile karşılamaktayız.
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TERMODİNAMİK DERGİSİ KAPAK 276 - ÖN

• GG25
• GGG40
• AISI316
• AISI420
• Duplex
• WCB

DERGİLERİMİZE
ULAŞIN

Air Eco₂nomy ®

Acil Durum Tünel
Havalandırmasında
Bölgesel Faktörlerin
Sayısal Olarak
İncelenmesi

Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi
Ayda bir yayınlanır
Abone bedeli:
Yıllık 85 (12 sayı)
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DOSYA
DOSYA

GES’lerde konstrüksiyon, taşıyıcı sistemler...

GES’lerin ayakları
yere sağlam basıyor mu?

Yerel yönetimlerde yeni
yaklaşımların dergisi
2 ayda bir yayınlanır
Abone bedeli
Yıllık 50 (6 sayı)
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ISK sektörünün
yurtdışına yönelik
tek dergisi
Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce, Rusça

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu:

“Kadıköylülerin itiraz ettiği hiçbir
uygulamayı hayata geçirmedik”
%&3(ƞ-&3ƞ.ƞ;&6-"Ƶ*/
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ÖZEL HABER
“DOPPSTADT EXPO”
5 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI

RÖPORTAJ
BURAK TARIM
MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.

Örnek sayı
istiyorum

Dergilerimizin aboneliğini herhangi bir nedenden dolayı sürdürmek istemeyen
okurların 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu’nun 11/A maddesinde tanımlanan
koşullar doğrultusunda cayma hakkı bulunmaktadır. Termodinamik, ISK Teknik, Yeni
Enerji aboneliği öğrencilere % 50 indirimlidir. Faturanız 7 gün içinde adresinize
postalanacaktır. Gecikmelerde dergimizi arayınız.

ABONE SERVİSİ

Tel : (0216) 327 80 10
Faks : (0216) 327 79 25
abone@dogayayin.com

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.
Kişinin / Kuruluşun adı

:...............................................................................................................................................................................

İş ünvanı

:...............................................................................................................................................................................

Sektör

:

Kamu

Özel
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Adresi :....................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Posta kodu

: .................................................

Tel

......................................................................................

: ........................................................................................

Faks

: .............................................................................

TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim banka hesabınıza havale ettim.

Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.
Yapı Kredi Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 60430526 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
IBAN No: TR 21 0006 7010 0000 0060 4305 26
Türkiye İş Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 311301 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
IBAN No: TR 41 0006 4000 0011 1700 3113 01
Garanti Bankası Acıbadem Şubesi - İST. 6299978 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78
Lütfen kredi kartı hesabımdan alınız.

Visa

Kart no:
Lütfen faturayı
Tarih:

Eurocard/Mastercard
Son kullanma tarihi:

...............................................................................................

V.D.

İmza:

Güvenlik no:

.............................................................................................. no’lu hesaba kesiniz.

Abone formu

K PARÇA

Güneşe bağlanın!
Solar line
Connectors for Renewable Energy

Dünyanın 1500 VDC (IEC) ve 1000 VDC (UL)
onaylı ilk solar konnektör sistemi
Solar konnektör MC4-EVO 3
▪ Yüksek koruma sınıfı IP65, IP67 ve IP68 (1 saat/1 metre)‘ye uygun, yenilikçi entegre edilmiş mühürlü tasarıma
sahiptir
▪ Yüksek güvenilirlik sağlayan, sadece özel bir aparat ile demonte edilebilen kilitleme sistemine sahiptir
▪ 1,5mm², 2,5mm², 4mm² veya 6mm² kesitlere göre hazır monte edilmiştir
Bağlantı kutusu PV-JB/WL.
▪ Yüksek koruma sınıfı IP65, IP67 ve kabloları düğümlenmeden koruyan koruma kapağı
▪ Bağlantı kilitleme sistemi ile NEC 2011‘e uygun maksimum güvenilirlik
▪ Tuzlu hava şartlarında kullanıma uygunluk ve amonyak direnci
Fotovoltaik sektöründe uluslararası organizasyonlarda görüşmek üzere:
www.multi-contact.com > News > Exhibitions
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