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Sürekli eğitim,

sürekli gelişim…
Kasım KUTLU
Genel Müdür

İ

nsanoğlu var olduğu andan itibaren öğrenmek ve sürekli kendini geliştirmek zorunda kalmıştır.
Özellikle ilk çağlarda insanoğlu
zorlu doğa koşullarında varlık mücadelesi vermiş bu sebeple hergün
yeni bir şeyler öğrenmek zorunda
kalmıştır.
Bu zorlu koşullar altında toplumsal
dönüşüm 3 aşamada gerçeklemiştir. Bu aşamalar doğaya uyum,
doğayı kontrol ve doğayı yönetme
olarak isimlendirilir. Doğaya uyum
aşamasında insanoğlu doğayı tanımaya ve adapte olmaya çalışmıştır.
İnsanoğlunun bu dönemde gösterdiği gelişmeler göçebe yaşama
uygun olarak hayat bulmuş ve bu
sebeple teknoloji çok gelişmemiştir. Doğayı kontrol aşamasında insanoğlu artık doğayı tanımaya, ondan
faydalanmaya ve yerleşik hayatın
avantajlarını yaşamaya başlamıştır.
İnsanoğlu bu dönemde hayatını
devam ettirebilmek için topraktan,
sudan, güneşten faydalanabileceğini öğrenmiş hatta ateşin ve suyun
gücünü birleştirerek buhar makineleri üretmiş ve sanayi devriminin temellerini atmıştır. Doğayı yönetme
aşamasında insanoğlu artık doğaya hükmetmeye başlamıştır.
“Doğayı yönetmek” kavramı bugün
için belki tuhaf gelmiş olabilir ama
insanoğlu bugün sahip olduğu teknoloji ile günümüzde havanın açık
mı kapalı mı olacağına müdahale
edebiliyorsa, istediği koordinatlara yağmur yağdırabiliyorsa bu
kavrama yavaş yavaş alışmak ve
sonuçlarını izlemek daha yerinde

olacaktır. Fakat unutulmamalıdır
ki bu müdahalelerin ekonomik bir
maliyeti olduğu gibi çevresel dönüşüm maliyetleri de olacaktır.
Peki, nedir bizi bu kadar gözü kara
kılan? Tabii ki de bilinçsizlik ve
eğitimsizlik. Eğitim eksikliği bizleri,
bizden sonrakilerini düşünmemeye
itmiştir. Eğitime, ilime, bilime önem
vermeyen toplumlar sadece gelişmelerden uzak kalmamakta aynı
zamanda değişimi yakalayamadığı
için her geçen gün geriye gitmektedir. Peki, eğitim nasıl olmalı? Toplum nasıl geliştirilir? Değişimi nasıl
yönetebiliriz? Hiç uzaklarda yada
yabancı kaynaklarda aramaya gerek yok. Bunun cevabı bizim geçmişimizde yatıyor. Ahilikte… Ahilik
Osmanlı Devletinin kurulmasında
ve gelişmesinde etkili olmuş bir felsefedir, kültürdür. Ahi ocaklarında
ustalar çırak ve kalfalarına işin başında mesleğin inceliklerini öğretirken akşamları da ahlak, bilim ve
devletine sadakat dersleri verirlermiş. Bu ahlak ile yetişen çıraklar ustasından destur almadan bir işyeri
açmazlarmış. Ustalarının sözlerini
dinler, onlara karşı gelmezlermiş.
Ustaları da çırak ve kalfalarını kendi
çocuklarından ayrı görmez onları
ilmik ilmik örerek topluma “bakın
bu bireyi ben yetiştirdim, ahlakını benden aldı, ustalığını benden
öğrendi, onun her şeyine kefilim”
demiş olurdu. Maalesef bu anlayış
yavaş yavaş yok olmaktadır. Ustalar
yetiştirecek çırak bulamamaktadır.
Bu da gelecekte bizi bekleyen diğer bir sorundur. Çırak yetişmez ise

usta yani işini iyi yapan zanaatkar
bulamayız. Günümüzde gençlerimizin meslek sahibi olmamaları sonucu ekonomik ve toplumsal sorunlar
tetiklenmektedir. Mutsuz gençler
umutsuz bir gelecektir. Eğitimin
önemine ilişkin Fransız tıp doktoru
Paul Richer “Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacı"
olduğunu belirtmektedir.
Öte yandan günümüzde teknoloji
o kadar hızlı ilerliyor ki iletişim, eğitim, bilgi her şey dijitalleşti. İnsanlar
evlerinde oturdukları yerden uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim alıyor.
Aslında sadece bilgiyi öğreniyor.
Uygulama konusunda pratik eğitim
almadığı için maalesef “nitelikli”
kelimesinden uzak işgücü yetiştirilmiş oluyor. Oysa bize nitelikli ve
çözüm odaklı işgücü gerekli. Sadece var olan bilgiyi bilen değil, bilgiyi
kullanan, üreten, yayan, öğreten
bireyler yetiştirmeliyiz. İnsanlar sosyal medya ve diğer teknolojik ürünlerin kullanımı ile bir yandan robotlaşırken, öte yandan robotlar ise
duygusal zeka ve his fonksiyonları
ile insanlaştırılmaya çalışılıyor. Dünya Sanayi 4.0'ı konuşuyor, uyguluyor. Biz ise sadece şu an için seyirci
koltuğunda oturmuş izliyoruz.
Seyirci olmadığımız günlere ulaşmak için sürekli eğitim ve sürekli
gelişim şart. Aksi takdirde doğaya
hükmeden ve robotlaşan bir gelecek ile seyirci kalmaya devam edeceğiz.

gunesplatformu.com

1

İçindekiler
Yıl: 1 Sayı: 2 Temmuz 2018

İmtiyaz Sahibi
Kasım KUTLU
kasim.kutlu@gunesplatformu.com
Genel Yayın Yönetmeni
Ahmet KAPLAN
akaplan@gunesplatformu.com
Yazı İşleri Müdürü
Mehmet Nuri ERDEMLİ

Nurçin TUNÇDÖKEN

Egemen SEYMEN

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Elk. Yük. Müh. Yalçın SARAÇOĞLU
Cengiz OĞUZER
Süleyman ÜSTÜN
Fettah GÜVENTÜRK
Ertuğrul DOĞUÇ
Enver OLGUNSOY
Elk. Müh. Remzi ERK
Elk. Müh. Rafet SÖNMEZ
Haber Merkezi
Egemen AKSAKOĞLU
Nezir Yağız ÇAM
Grafik Tasarım
Ümit GÖZLEMECİ
Stajyerler
Batuhan TAŞ
Bedirhan EREN
Yayın Periyodu
3 Aylık Yerel Süreli Yayın
Yönetim Yeri
10031 Sk. No:11 Atatürk Organize
Sanayi Bölgesi Çiğli - İzmir
T: 0 232 421 26 28
Baskı
Metro Matbaacılık Ltd. Şti.
Yahya Kemal Beyatlı Cd. No.94
Begos 3.Bölge 35400 Buca İzmir
T: 0 232 290 3311 F: 0 232 290 3321
Baskı Tarihi:

Temmuz 2018

Dergimiz Basın Ahlak Yasası'na uyar.
Dergide yayınlanan yazıların
sorumluluğu yazarına aittir.
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

2

gunesplatformu.com

Mustafa ATİLLA

GÖRÜŞ
Prof. Dr. İng. Gürbüz Ata Gündüz
Prof. Dr. Alper Baba

HABER

4
48

Halk Enerji Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Atilla
Talesun Dünya Pazarlama
Müdürü Simay Akay
Endepo'nun kurucusu
Egemen Seymen

Mazhar Zorlu Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
DESA Enerji'den yatırım atağı
İran, temiz enerjiye
20 yıl alım garantisi veriyor

RÖPORTAJ
Hanwha Q-Cells Satış Müdürü
Nurçin Tunçdöken

Ahmet ÖZENİR

10
14
24
34

Jeotermal eneride bir duayen:
Mehmet Tüfekçioğlu

6
36
40
46

GÜNCEL
Dünyada güneş, gezegenlerde güneş
Küresel ısınma dünyayı tehdit ediyor

38
56

GÜNCEL

Çatılara güneş doğacak,

herkes kendi elektriğini üretecek

G

üneş enerjisinin ekonomiye kazandırılması konusunda 2017
yılı heyecan verici gelişmelere
sahne oldu. Geçtiğimiz yıl kurulan güneş santralı kapasitesi rekor seviyeye
ulaşırken çatıların elektrik üretimine
açılması için önemli adımlar atıldı. Özellikle imar ve şebeke bağlantısı konusunda bazı gelişmeler yaşanırken çatıların güneş panelleri ile dolması için
halâ atılması gereken adımlar var.
Çatıda elektrik üretiminin önü EPDK’nın
son düzenlemesiyle önemli oranda
açıldı. Çatısına güneş paneli kuran,
kendi elektriğini üretip fazlasını sisteme
satabilecek. Ancak bu konuda daha
fazla adımlarım atılmasına ihtiyaç var.
Bir evin ortalama yıllık elektrik tüketimi
2 kilovatlık güneş panelinden karşılanıyor. Fazla enerjinin satılması apartman
giderlerine katkı sağlayacak.
Artık çatısına güneş paneli kuranlar,

kendi elektriğini üretip fazlasını sisteme
satabilecek. Kurulum maliyetinin düşmesiyle çatılarda elektrik üretiminde
patlama bekleniyor.
EPDK’nın Resmi Gazete’de yayımlanan
yönetmelik değişikliğiyle, 10 kilovata
(kW) kadar üretim tesisleri için hazırlanan usul ve esaslar ile uyumluluk sağlanarak tüketim odaklı üretim tesislerinin
geliştirilmesi amaçlandı.

Sınır 10 kilovat oldu
Binaların çatı ve cephelerine kurulacak
güneş panellerinden sağlanacak enerjiyle tüketicilerin elektrik faturaları azalacak. Binalarda kurulacak santrallerin
kurulu gücü en fazla 10 kW olacak. Vatandaşlar ürettikleri elektriğin fazlasını
mevcut şebeke üzerinden dağıtım şirketine satabilecek. Bu işlemin gerçekleşmesi için vergi mevzuatı uyarınca
vatandaşların sattıkları elektrik miktarı
üzerinden fatura kesmeleri gerekecek.
Toplu konut projelerinin yanı sıra villaların da yararlanabileceği düzenlemeyle,
öncelikle apartman giderleri karşılanabilmesi esas alınıyor. Şu anda güneş
santrali kurmak için 2 bin 500 - 3 bin
dolarlık bir maliyet gerekiyor. Bu da 8
yıllık elektrik faturasına denk geliyor. Bir
evin ortalama yıllık elektrik tüketimi 2
kilovatlık bir güneş panelinden karşılanabiliyor.

Nasıl başvurulacak?
Lisanssız elektrik üretimi için elektrik
aboneliği, dağıtım şirketine başvuru, proje onayı için ilgili kamu kurumuna başvuru, dağıtım şirketi ile anlaşma ve ayrıca
panel temini gerekiyor. Kurulum için tapu
kaydı veya kira sözleşmesi ibraz ediliyor.
Kurulacak tesisin dağıtım hattına bağlantısını gösteren tek hat şeması ve üretim
tesisinin yapılması planlanan yere ait harita
ile kroki, teknik değerlendirme formu ile dağıtım şirketine veriliyor. Daha sonra izin için
süreç başlıyor. Verilen ön izinle elektrik üretimi için süreç başlıyor.
Projesi onaylanarak, kurulum ve geçici kabul işlemleri tamamlanan vatandaşlar, diğer
lisanssız üretim faaliyetlerinden daha hızlı
bir şekilde elektrik üretmeye başlayabilecek.
Başvuru süreçleri dağıtım şirketlerinin internet sitelerinden takip edilebilecek. Lisanssız
üretim kapsamındaki uygulama için tapu ya da
asgari iki yıl süreli kira sözleşmesi istenecek.
Birden fazla kullanıcının bulunduğu apartman,
site gibi yerler için noter onayı gerekecek.
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Güneş Enerjisi
Enstitüsü'nün
kuruluş öyküsü

Prof. Dr. İng.
Gürbüz Ata GÜNDÜZ

K

URULUŞ: 1 Haziran 1978‘deki Ege
Üniversitesi Senatosu kararına
göre: Kimya Fakültesi, kimya mühendisliğinin bünyesinde güneş enerjisi
enstitüsünün kurulmasına karar alınmıştır. Dokuz ay kadar sonra güneş enerjisi
enstitüsü Ege Üniversitesi rektörlüğüne
bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmüştür.
(1979)1982‘de çıkan yüksek öğrenim
yasasına göre G.E.E.nün tekrar kurulması gerekmiştir. Yeni yasaya göre yeni
gerekçe hazırlanmıştır. Buna göre, hem
eğitim hem de araştırma yapabilecek
nitelikte olan enstitü faaliyetlerini sürdürmüştür (1982). Maliye bakanlığından
onay çıktıktan sonra iki profesör, dört
doçent, on sekiz asistan akademik kadrosu ile, gerekli memur ve teknisyenler
kadroları ile enstitü tam teşekküllü bir
kuruluş olarak çalışmaya başlamıştır.
(1982) Devlet planlama teşkilatından
G.E.E binası ve güneş enerjisi ile çalışan
bir güneş enerjisi santralı (termal santral) parası tedarik edilmiştir.G.E.E.binası
1985 yılında tamamlanmıştır. Enstitünün
çalışması normal bütçeden, döner sermaye bütçesinden ve uluslararası işbirliği programlarından sağlanan maddi
kaynaklar yardımları ile yürütülmüştür.
Uluslararası ilişkiler Miami Üniversitesi
‘Clean Energy Resarch İnstitüt‘ direktörü Prof. Dr. Nejat Tarık Veziroğlu yardımlarıyla başlamıştır.

G.E.E.nün gelişmesi için aşağıdaki kuruluşlarla işbirliği başlatılmıştır:
Federal Almanya’da Freiburg şehrinde
“Frauenhofer Geselschaft“ direktörü
Prf. Dr. Goetzberger kendisi güneş pilleri üzerine araştırmalar yapan araştırma
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aşamasındaki güneş pillerinin %27‘ye çıkaran kişidir.
Aachen Teknik Üniversitesi Termodinamik Kürsüsü direktörü Prof. Dr. İng. Karl
Friedrich Knoche kuruluşu ile güneş
enerjisi yardımı ile iklimlendirme, güneş
pillerinin soğutulması ile üretilen sıcak
suyun kullanılmasıdır.
Braunschweig Teknik Üniversitesi “Verfahrenstechnike“ Kürsü Direktörü Prof.
Dr. İng. Mathias Bohnet ile işbirliği bioreaktörler de güneş enerjisi kullanımı konusunda Aynı üniversitede (Mezunolduğum üniversite) “Güneş enerjisi temelleri
ve uygulamaları“ dersini verdim. Burada
ders verdiğim sömestre içinde “Güneş
enerjisi temelleri ve uygulamaları “ kitabımın temelleri atılmıştır.
Karlsruhe Üniversitesi Akışkanlar Mekaniği Kürsüsü direktörü Prof. Dr. Franz
Durst‘un bağlı olduğu kuruluşta “Laser
Doppler Anemometre“ yardımı ile güneş
enejisi kolektörleri içindeki akışkanların
hareketlerinin incelenmesi ilk kez literatürde incelenmeye alınmıştır.
Haziran 1985‘te Siegen Üniversitesi
Makine Mühendisliği Kürsüsü Direktörü Prof. Dr. İng Fetile ortak proje olarak
“Güneş enerjisi ile sulama projesi“ hayata geçirilmiştir.
Bu projede Türkiye’de Menemen civarında Tarım Bakanlığı’nın bir araştırma
enstitüsündeki alanda güneş enerjisi ile
sulama uygulanmak istenmiştir. Bu iş için
Alman Teknoloji ve Araştırma Bakanlığından 1.000.000 D.Marklık ortak proje
sunuldu. Uzun çabalar sonu bu proje
Alman makamlarınca onaylandı. Alman
tarafı projenin kendi hak ettiği bölümün
parasını aldı ve beni kutlamaya davet
etti, ben gitmedim. Zira Türkiye’deki
gümrük mevzuatı, Ege Üniversitesi’nin
yetersiz girişimleri sonucu Türk tarafının
hak ettiği para ve teçhizat alınamadı.
Münih Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi ve Garching Max Plank enstitüsü ile

“Yapay güneş“ ortak projesi teorik bazda başlatılmıştır. Stutgart Teknik Üniversitesi, Vaihingen Kampüsünde, Alman
Teknoloji ve Araştırma Bakanlığı’na bağlı
Termodinamik Kürsüsünün yürütüğü 10
Kwlık güneş pilleriyle çalışan elektrik
santralinin çalışması ve çalıştırılması konusunda işbirliği yapılmıştır.
Miami Üniversitesi “Clean Energy Resarch İnstütute“ Direktörü Prof. Dr. Nejat Tarık Veziroğlu yardımları ve Tübitak
İşbirliği ile ilk uluslararası güneş enerjisi
sempozyumu Ege Üniversitesi olarak 05
Ağustos 1979‘da “Solar Energy Fundamentalsand Applications“ olarak gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyumlar iki senede bir tekrarlanmıştır. En sonuncusu da
2005 yılında Ağustos sonu Eylül başları
Çeşme’de gerçekleştirilmiştir.
G.E.E.de Tübitak Projesi olarak üretilen
tamamen yerli imkanlarla tesis edilen
güneş pilleri ile hidrojen üretimi projesi
tamamen orijinal ve bana aittir. Bu tesiste
G.E.E. çatısına yerleştirilen güneş pilleri
ile üretilen elektrik akımı tarafımdan geliştirilen bir elektroliz hücresinde oksijen
ve hidrojen üretilmiştir. Enstitüde yürüttüğüm en ilginç konulardan biri de güneş enerjisi ile çekirdeksiz üzüm kurutulmasıdır. Son zamanlarda Prof. Dr. Nejat
Veziroğlu “Gürbüz yeni güneş enerjisi
kitabında, güneşin içinde nasıl enerji
üretildiğini de yaz“dedi. Bunun için uzun
süredir çalışıyorum:

Kitabın içeriği:
•
•
•
•
•
•

Energy Production Process inside
of the Sun.
Energy Emission out of the Sun Surface into the space.
EnergyEmissionoutoftheSunSurfaceintothespace.
Solar Energy Treatment On the
Earth.
Solar Energy Applications.
Unified Treatment of Solar Systems.

HABER

Teknik eğitimde başarıya atılan imza:

Mazhar Zorlu Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi

Okul Kurucusu Merhum Mazhar ZORLU
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Devlet-Millet işbirliği ile
Mesleki-Teknik Öğretim ve
Sanayi kaynaşmasının en güzel
örneklerinden olan Bornova
Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, okula ismini
veren hayırsever işadamı
merhum Mazhar Zorlu tarafından
yaptırıldı. Mazhar Zorlu ismi,
görsel ve yazılı basında, ülkemize
kazandırdığı yollar, devlet ve
özel sektör inşaatları ile, plastik
sektöründeki başarılı girişimleri
ile ve ülke futbolumuza yaptığı
değerli katkıları ile anıldı.

Öncelikle rahmetli Mazhar
Zorlu’nun olmayanı var
etme gayreti ile ortaya çıkan
bir okul. Düşünün Plastik
sektörü yeni kuruluyor,
bu işin ustası dahi zor
bulunuyor, fabrika zaten
sayılı, öğretmeni ise hiç yok.
Ama Mazhar Bey okul değil
adeta bir fabrika kuruyor.

,,

K

uruluş tarihinden bu yana onlarca başarı hikayelerine imza atan
okul; öğrencilerine üretimin içerisinde eğitim veren bir fabrika modeli
ile ülkemizde bir ilk ve aynı zamanda
bir eğitim fakültesi gibi ülkenin en yoğun öğretmen eğitimi veren kurumu.
Teknolojinin yön verdiği içeriklerden
ziyade ülkenin eğitim içeriklerine teknolojik destekler sunan ve içerikler
hazırlayarak teknolojiye yön vermeye
çabalayan bir okul. Japonya ile onbeş
yıla yakın proje geçmişine sahip, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası gibi büyük
kurumlarla başarılı işbirlikleri ve projeler gerçekleştirmiş bir okul. Türkiye’de
robot yarışmalarını ilk kez hayata geçiren ve sürdürülmesine hizmet eden bir
okul. İzmir’in en yüksek puanla öğrenci
alan meslek liselerinin başında geliyor
ve öğrencileri gerek ülke çapında, gerekse uluslar arası yarışmalarda ülkemizi başarıyla temsil ediyorlar.
Okul Müdürü Yusuf Vural, bir meslek
lisesi olarak elde edilen başarıların sırrını şöyle açıklıyor:
"Okulumuzun ilk kurulduğu günden
itibaren felsefesi olan, idealleri olan
ve bu idealleri gerçekleştirmek için fedakârlık yapmaya gönüllü öğretmenler
ile çıktığı yoluna başarıyla devam etmektedir.

meni ise hiç yok. Ama Mazhar Bey okul
değil adeta bir fabrika kuruyor. Önce
bakanlığımızın görevlendirdiği öğretmenleri kendi ustaları ile yetiştiriyor. Bu
öğretmenler makineleri kullanmayı, tamir etmeyi ve hatta yeni baştan yapmayı öğreniyorlar ardından bu bölümün
derslerini oluşturup, ders kitaplarını da
yazıyorlar."
1998 yılında faaliyete başlayan okulun
aynı yıllarda Japonya ile ülkemiz arasında imzalanan bir protokolle mesleki
eğitimde işbirliği kararı alındığını vurgulayan Vural, "Yapılacak olan işbirliğinin niteliğini belirlemek üzere Japonlar
tüm ülkemizi kapsayan çok ciddi bir
analiz faaliyeti yürütüyorlar. Gelen talepler doğrultusunda 'Endüstriyel Oto-

masyon Teknolojileri (EOT) Bölümü' adı
altında yeni bir bölüm açılmasına karar
veriliyor ve okulumuzda uygulamacı
ve yürütücü okul olarak seçiliyor. Bu
bölüm için İzmir ilinden seçilen İngilizce bilen öğretmenlerimiz Japonya’da
üniversite ve kolejlerde eğitim alıyorlar.Halen de gerek JICA ve TIKA ve
gerekse bölgesel kalkınma ajansımız
olan İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile ortak çalışmalarımız devam etmektedir."

En iyi mühendisler meslek
lisesi mezunlarından çıkar
Okul Müdürü Yusuf Vural, Geldiğimiz
noktada verdiğimiz birçok ders içeriğinin artık güncel hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmeye

Olmayanı varetme gayreti ile
ortaya çıkan eser
Öncelikle rahmetli Mazhar Zorlu’nun
olmayanı var etme gayreti ile ortaya
çıkan bir okul. Düşünün Plastik sektörü
yeni kuruluyor, bu işin ustası dahi zor
bulunuyor, fabrika zaten sayılı, öğret-
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En iyi mühendisler
meslek lisesi
mezunlarından
çıkar ve biz de
Türkiye’nin en iyi
mühendislerini
yetiştiriyoruz.
Hayali üretmek olan,
programlamayı,
makineler imal
etmeyi, robotlar
tasarlamayı ve
geleceğe yön
vermeyi hayal eden
tüm gençlerimizi
okulumuza davet
ediyorum.

,,

başladığını belirterek kazanılan başarıları şöyle anlatıyor:
"Tüm eğitim kademelerinde ve özellikle de mesleki eğitimde önemi ve katkısı yadsınamayacak kadar büyük olan,
teknoloji tabanlı öğrenme, proje temelli öğrenme, takım halinde öğrenme
gibi pek çok yararlı öğretim yönteminin kullanılmasına ve bunlar sayesinde öğrencilerimizin gelişmesine katkı
sağlayan önemli bir süreç olan robot
yarışmalarında başarılar elde edilmiştir. 2015-2016 Öğretim yılında WRO
(World Robot Olimpics- Dünya Robot
Olimpiyatları) Türkiye Birinci olan takımımız ile ülkemizi Hindistan’ın Yeni
Delhi kentinde temsil ettik. 2016-2017
Öğretim yılında Yaşamda Kalite Proje
ve Fikir Yarışmasında Türkiye Birincisi
olduk. 2017 yılı Haziran ayı WRO üçüncülük aldık ve Kosta Rika’ya davet
edildik. Yaşar Üniversitesi tarafından
düzenlenen ve dünyanın 25 ülkesinde
aynı anda kutlanan “Sci-All Bilim Herkesi Birleştirir” etkinliğine davet edildik
ve okulumuzu, robot takımımızdaki
öğrencilerimizin yaptığı projelerin yer
aldığı pek çok stant ile temsil edildi.
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarımızda 40
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standımızın yaklaşık 30’u öğrencilerimizin bu yıl yaptığı robotik çalışmalara aitti. Ardından OKSEF Ulusal ve
Uluslararası Bilimsel Proje Yarışmasına
katılan öğrencilerimiz Güney Kore’de
ülkemizi temsil etme hakkı elde ettiler.
Ayrıca Okulumuzda geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Endüstri 4.0 Temalı İZKA
Projemiz ile okulumuza yeni ekipmanlar kazandırdık.
Şunu belirtmek isterim ki; en iyi mühendisler meslek lisesi mezunlarından
çıkar ve biz de Türkiye’nin en iyi mühendislerini yetiştiriyoruz. Hayali üretmek olan, programlamayı, makineler
imal etmeyi, robotlar tasarlamayı ve
geleceğe yön vermeyi hayal eden tüm
gençlerimizi okulumuza davet ediyorum."

Kemal ZORLU

RÖPORTAJ

Hanwha Q-Cells Satış Müdürü
Nurçin Tunçdöken:

"Türkiye güneş enerjisinde
dünyanın güçlü
oyuncularından olacak"
Hanwha Q-Cells Satış Müdürü Nurçin Tunçdöken 4 yılda Türkiye'de güzel işler
başardıklarını belirterek Türkiye’de çok güzel işler başardık. Türkiye kesinlikle
ileri adımlar atabilecek önü açık bir ülkedir. Geçen sene bu konuda ileride olan
ülkelerle makası ciddi anlamda kapattık. Bu sene bir durağanlık olabilir ama
2019 da çatı pazarının açılması ile Türkiye’nin dünyadaki güçlü oyunculardan
birisi olacağını düşünüyorum. açıklamasını yaptı.
10
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anwha Q-Cells'in G. Kore’nin ilk
10 firmasından birisi olduğunu
kaydeden satış müdürü Nurçin
Tunçdöken: Fortune 500 global firması
ve güneş enerjisi alanında çok güçlü bir
firma olduğunu belirterek şöyle devam
etti: "Türkiye'de yaklaşık 6 senedir bulunuyoruz. Türkiye’de güzel projelere
imza attık. Yatırımcılarımızdan aldığımız
“panelleriniz çok güzel üretiyor” sözünü duymakta beni çok mutlu etti açıkçası. Demek ki doğru iş yapıyoruz. Kaliteli iş yapıyoruz. Hanwha’nın en büyük
özelliklerinden birisi aslına bakarsanız
tedarik zincirini tamamen elinde bulundurmasıdır.Yani biz hücre aşamasından
üretime başlıyoruz. Dünyanın en büyük
hücre üreticisiyiz. Biz dışarıdan bir hücre satın almıyoruz. Buda kaliteyi sıfırdan
itibaren kontrol edebildiğimizi gösteriyor. Üretimin son aşamasına kadar
tedarik zinciri bizim elimizde. Panellerimizin kalitesine yönelik çok güzel geri
dönüşler alıyoruz. Bu beni çok onurlandırdı, mutlu etti. Tabi ki yönetmelik anlamında sıkıntılar yaşıyoruz Bunları aşmak
için hep beraber elbirliği ile çalışıyoruz,
mücadele ediyoruz."

Hızlı hareket edersek
arayı kapatırız
Yeni mevzuat düzenlemeleri bu sektörün önünü kesinlikle açar. Çünkü çok
ciddi bir potansiyel var. Aslında sektörün önü çoktan açılmalıydı. Geç bile
kalındı ama hızlı hareket edersek arayı

kapatırız. Ben her zaman için olumlu düşünmek taraftarıyım. Mesela biz Solarex
fuarında evsel enerji yönetim sistemini
bir paket ve çözüm önerisi olarak sunduk yatırımcılarımıza. İnanılmaz bir talep
gördü.
Sunduğumuz evsel enerji yönetimi paketi bir depolama sistemi. Herkes aslında bunu evine alıp kurmak istiyor, ilgileniyor. Evet fiyatlar biraz daha düşmeli.
Evet teknoloji biraz daha ilerlemeli.Ama
bu da zamanla olacak. Bu paketle biz
son tüketiciye hitap ediyoruz. Ama gördüğümüz ilgi aslında bizi bununla ilgili
daha fazla gelişmeye ve daha fazla geliştirmeye yöneltmeli, tüketiciye daha
fazla anlatmalıyız. Bu anlamda tabana
yayıldığı vakit güneş enerjisi çok daha
güzel geri dönüşler alacağız. Hızla ilerleyeceğiz. Evsel çözüm paketlerimiz
konusunda Avustralya, Amerika, Almanya pazarlarında bu paket yok satıyor.
Türkiye pazarında da eminim büyük gelişmeler olacaktır. Fakat bu pazar henüz
çok yeni.
Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nurçin Tunçdöken: "Şu anda çok büyük bir yatırım inşaat aşamasında devam ediyor.
Mesela Türk şirketi olan Kalyon ortağımızla birlikte giriştiğimiz fabrikamız
şu anda inşaat aşamasında. Ankara
başkent O.S.B’de kurulacak bu fabrika
500 MW’lık kapasiteye sahip olacak.
İnşallah fabrikamızın bu sene sonunda
bitmesi ile birlikte ilk Made İn Turkey pa-

nelimizi de 2019 Ocak-Şubat’ta piyasaya çıkarmayı hedefliyoruz. Bundan sonra Konya Karapınar’daki saha kurulumu
başlayacak. Şu andaki en büyük ve en
önemli hedefimiz bu projedir.
Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (NASDA Q:
HQCL), yüksek kaliteli, yüksek verimli
güneş panelleri ve modülleri ile dünyanın en büyük ve en çok tanınan fotovoltaik üreticilerinden birisi. Genel merkezi
Güney Kore’nin Seul (küresel yönetim
merkezi) ve Almanya’nın Thalheim şehirlerinde (teknoloji ve yenilik merkezi)
yer almakta. Güney Kore, Malezya ve
Çin’deki çeşitli uluslararası üretim tesisleri ile Hanwha Q CELLS, tüm küresel
pazarlara esnek bir şekilde hitap edebilecek eşsiz bir konumda bulunmaktadır. Hanwha Q CELLS, modüllerden kitlere, sistemlere ve büyük ölçekli güneş
enerjisi santrallerine kadar fotovoltaik
ürünlerin, uygulamaların ve çözümlerin
tüm yelpazesini sunmaktadır."

Ankara başkent
O.S.B’de kurulacak
bu fabrika 500
MW’lık kapasiteye
sahip olacak. İnşallah
fabrikamızın bu sene
sonunda bitmesi ile
birlikte ilk Made İn
Turkey panelimizi de
2019 Ocak-Şubat’ta
piyasaya çıkarmayı
hedefliyoruz.

,,
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Güneş enerjisi ile

hava soğutma
Reha ATAKAN
TVP Solar Türkiye Temsilcisi

İ

sviçreli güneş paneli üreticisi TVP Solar Kuveyt'de yapmış olduğu güneş
enerjisi destekli hava soğutma projesinde DIN Certco Solar Keymark tarafından yapılan ölçüm sonuçlarını açıkladı. New York Times, Green Lifestyle,
Market Watch ve başka bir çok yayın
kuruluşunda haber konusu olan ölçümler, TVP Solar termal güneş panellerinin
sınıfında en iyisi olduğunu kanıtladı. 1 yıl
boyunca günlük olarak yapılan ölçümlerde TVP Solar panelleri 200 C dereceye kadar gösterdiği performansla yıllık ortalama %57 verimlilikte metrekare
başına 750 kWh termal enerji sağladı.

şekilde kullanılabileceğinin kanıtıdır.
TVP oyunun kurallarını yeniden yazıyor" dedi.
Agility Logistics'in Sulaibiya'da bulunan
yeni merkez binasında yapılan güneş
enerji destekli hava soğutma projesinde TVP Solar güneş panelleri çift etkili
absorpsiyonlu chillere soğutma yapabilmesi için gerekli 180 C ısıyı yıl boyunca sağladı. 365 gün boyunca otomatik
olarak, hiçbir bakım yapılmadan ve başında durulmadan %98 dayanıklılıkla
çalışan TVP güneş panelleri kum fırtınalarıyla panel üzerinde oluşan toz ve kire
rağmen hiç temizlik yapılmadan sadece
%8 verim kaybı yaşadı.

TVP Solar

LEED sertifikasının
%73'ü TVP Solar'dan

Termal güneş panellerinde oyunun kuralları yeniden yazılıyor
TVP Solar CEO'su Piero Abbate açıklamasında TVP'nin termal güneş panelleri hakkında tüm ezberleri bozduğunu
söyledi. "Panellerimiz öngörüldüğü gibi
çalıştı ve yüksek ısı gerektiren uygulamalarda Kuveyt gibi zorlu bir coğrafyada kendisini ispat etti. Solar Keymark
tarafından yapılan bu ölçümler TVP
termal güneş panellerinin yüksek ısı
gerektiren uygulamalarda verimli bir
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Kuveyt'deki ilk uygulayıcıları olmaktan gurur duyduklarını söyleyen AES
CEO'su Stephen Lubrano proje ile ilgili
verdiği röportajda "Devrim niteliğindeki bu teknoloji şirketimizin inovasyon,
çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik ve
sosyal sorumluluk politikalarına tam
olarak uyuyor. TVP panelleri sağladığı
ekonomi ve verimlilikle operasyon maliyetlerimizi düşürürken yeni binamızın
aldığı LEED Sertifikasında anahtar rol
oynadı" dedi.

TVP Solar panelleri kullanılarak yapılan bu hava soğutma projesi, sağladığı
enerji verimliliği ile tek başına yeni Agility merkez binasının LEED Sertifikası
puanına %73 katkı sağladı. Paneller 62
C'a varan ortam sıcaklığında her gün
ortalama 10:00-15:00 arasında çalışarak günlük soğutma ihtiyacının %70'ini
karşıladı.
Kuveyt merkezli Agility Logistics halka
açık bir şirket. Yıllık 4.1 milyar dolar ciro,
22.000 çalışan ve 100 ülkede 500'ün
üzerinde ofise sahip Agility, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik yatırımlarına
ağırlık veriyor. Bu amaçla kendi bünyesinde kurduğu Alternative Energy Solutions - AES yenilenebilir enerji kaynakları ile Agility'nin sürdürülebilirlik
yatırımlarını yönlendiriyor. TVP Solar'ın

İsviçre merkezli TVP Solar kendi geliştirdiği teknoloji ile yüksek vakumlu
düz güneş panelleri üretiyor. Bu paneller halen Solar Keymark tarafından
dünyada ilk ve tek 200 C'da çalışan
düz termal güneş paneli sertifikasına
sahip. Herhangi bir yansıtıcı veya hareketli parça içermeyen TVP panelleri
bakım ve temizlik gerektirmeden hava
kirliliği, nem, bulut gibi etkenlerden
kaynaklanan endirekt güneş ışığını
kullanabildiği için olumsuz hava koşullarından çok az etkileniyor. Sıvı yakıtlardan tasarruf sağlayarak karbon
salınımını azaltan bu paneller, sağlamış olduğu üstün verimlilikle sanayide
proses ısı, pastörizasyon, buhar elde
etme, hava soğutma, merkezi ısıtma,
tuzdan arındırma gibi bir çok uygulamada kullanılabilmektedir. Yenilenebilir enerji yatırımlarınızda TVP Solar panellerinin size özel çözümleri hakkında
bilgi vermek için dilediğiniz zaman tanıtım yapabiliriz.
Daha çok enerji verimliliği ve daha yeşil bir dünya için çalışıyoruz.

RÖPORTAJ

Halk Enerji Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Atilla:

"Enerjide depolama
sistemleri desteklenmeli"
Güneş Platformu Dergisi'ne konuşan Halk Enerji Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Atilla sektöre ilişkin önemli
değerlendirmelerde bulundu. Atilla ile yenilenebilir enerji
başta olmak üzere sektörü ve sektörün geleceğini konuştuk.

Genel bir değerlendirme
yapılırsa Türkiye'de sektör
nereden geldi nereye gidiyor?
Türkiye'nin Aslında Avrupa ile
kıyaslandığında çok ciddi bir
güneş enerjisi potansiyeli var.
Almanya ile kıyaslarsak Almanya'nın yaklaşık 370 bin kilometrekare civarında bir yüzölçümü
var bugün 43 GW ın üzerinde
kurulu gücü var. Türkiye Almanya'nın iki katından daha büyük
üstelik birim alana düşen güneş
enerjisi miktarı açısından 1.7 katı
kadar daha yüksek potansiyele
sahip bir ülke. Buna rağmen Avrupa ile kıyaslanamayacak kadar
özellikle Almanya ile kıyaslanamayacak kadar az. Öte yandan
başka ülkelere baktığımızda
mesela çevre coğrafyamıza baktığımızda onlara göre çok hızlı
bir gelişim gösteriyoruz. Fakat
olması gerektiğinin altında. Yine
herşeye rağmen çok hızla büyüyoruz. Mevzuatlarda çok sık
değişiklikler var. Bu durum yatırımcıyı ürkütüyor. Biraz daha durağan mevzuat olsa daha iyi olur.
Varsa bazı sorunlar tabi ki çözül-
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sün. Mevzuattaki değişikliklerin
sebebi sorunları çözmek içindir.
Bazen hoş olmayan sürprizlerle
de karşılaşıyoruz. Örneğin Türkiye'de güneş paneli fabrikası
kuran çok sayıda firma var. Bu
firmaların panel fabrikalarının
temel beklentisi iç piyasadaki
talep artışı idi. Fakat son yapılan
düzenlemeler ile birlikte talep
düştü. Bu arada önceki fuarlarla kıyaslarsak ciddi anlamda bir
potansiyel düşüşü var. Herkes
projelerini önümüzdeki seneye
göre yapmış durumda. Bunun
tek nedeni mevzuat değil.Bunun
başka bir nedeni de bankaların
finansman konusunda soğuk
yaklaşmalarıdır.
Finans sektörü bu sektöre
niçin soğuk bakıyor?
Aslında son derece sıcak bakıyor. Geçen seneden bahsedersek kolay finansman bulunan
bir sektördür. Bu sene bağlantı bedellerinde ki yüksek artış
bankaların bir parça daha soğuk
bakmasına neden oldu. Aslında
bu haliyle bile projeler cazip. Fa-

kat bir sonraki değişim ne olacak test
edilemediği için hem mevzuatlarda olası olumsuz gelişmeler hem de insanların kaygılı olduğundan dolayı bir miktar küçülme var. Ekonomide en büyük
problemlerden bir tanesi yatırımcının
geleceği öngörebilir olmasının sağlanmasıdır.
Bir takım olumsuz değerlendirmelere karşın 2017 yılında yatırım
açısından bakıldığında Türkiye'nin
Avrupa'da birinci sırada yer almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye büyüme hızında birinci sırada
doğru. Ancak kendi potansiyelini gerçekleştirme bazında baktığımızda örnek veriyorum bir ülke 100’dür, diğeri
1’dir, 100 olan 150 ye çıkmıştır yüzde
yüzde 50 büyümüştür. 1 olan 5’e çıkmıştır 5 kat büyümüştür. Aldatıcı verilere bakmamak gerek normal değerler
üzerinden değerlendirmek gerekir. Türkiye'de genel olarak resme baktığımızda olumlu bir ortam vardır.

Her an enerjiye ihtiyaç
duyduğumuz için ihtiyaç
olmayan zamanlarda
depolanıp ihtiyaç duyulan
zamanlarda tekrar
şebekeye verilebilecek
olan sistemlerin olduğu
tesislerin kurulmasını
teşvik etmek gerektiğini
düşünüyorum.

,,

Bu sektördeki bir yatırımcı olarak
ve sektöre uzun yıllarını vermiş
bir işadamı olarak beklentileriniz
nelerdir?
Şimdi yenilenebilir enerji tesislerinin
gerçek anlamıyla enerjide dışa bağımlılığı sorununu çözebilmesi için mutlaka
enerji depolama bileşenlerini içermesi
gerekir.
Örneğin güneş olmadığı zaman gece
olduğu zaman güneş santralleri bir
enerji üretmiyor. Yada rüzgar kesildiğinde aynı durum var. Ama her an
enerjiye ihtiyaç duyduğumuz için ihtiyaç olmayan zamanlarda depolanıp
ihtiyaç duyulan zamanlarda tekrar şebekeye verilebilecek olan sistemlerin
olduğu tesislerin kurulmasını teşvik
etmek gerektiğini düşünüyorum. Enerji
depolama Tesisleri testlerini barındıran
yenilenebilir enerji yatırımlarına ilave bir
teşvik olması gerektiğini düşünüyorum.
Güneşe verilmiş olan mevcut 13.3 doların bugünün birim maliyetlerine baktığımızda yüksek olduğunu düşünüyorum.
Dağıtım bedelleri ile bir parça düzeltilmeye çalışılsa da devlet hala stabil bir
görüntü arz edebilir ise 9 Cent civarına
çekebileceğine inanıyorum.
Türkiye'nin nükleer santral yatırımları ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Belki portföy de bulunması gerekir ama
benim kişisel dünya görüşüme göre
ben çevreci bir yaklaşım içindeyim.
Nükleer enerji santrallerinin aslında depolamalı yenilenebilir enerji tesisleri ile
değiştirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Peki büyüme hızı sizi gelecekle ilgili
umutlandırıyor mu?
Aldığımız geri bildirimler büyüme hızında ciddi oranda durağanlığa gireceğimizi düşünmemize sebep oldu. Ben
çatı sistemlerinde gelişme bekliyorum.
2019 yılında çatı sistemlerinde patlama
olabilir. 2018 yılında yumuşak bir büyüme olacağını düşünüyorum.
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Ama işin ekonomik ve politik boyutuna baktığımızda belki nükleer enerji
ile başka birikimlere erişebilmek için
böyle bir tesisin kurulması gerekebilir.
Kişisel tercihim soruyor iseniz depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi santralinin
kurulumunun daha doğru olduğuna
inanıyorum. Hatta çok konuşulan 20
milyar dolar gibi bir rakam ile elde edilebilecek olan enerjinin daha düşük bir
bedelle aynı kalitede aynı süreklilikte
sağlanabileceğini hesaplamış durumdayız. Bu yüzden nükleer enerji santrali
arkasında başka gerekçeler olduğunu
düşünüyorum.
Yenilenebilir enerji kaynakları açısından bakıldığında toplam enerji
tüketiminde yenilenebilir enerjinin
oranı ne kadar?
Bu konuda farklı yorumlar var. Özellikle hidroelektrik santrallerinin hangilerinin yenilenebilir kapasitede olduğu ile
ilgili. Yenilenebilir olsa bile yeşil enerji
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Ben çatı sistemlerinde gelişme
bekliyorum. 2019 yılında çatı
sistemlerinde patlama olabilir.
2018 yılında yumuşak bir büyüme
olacağını düşünüyorum.

,,

mi değil mi tartışmaları var. Çok büyük
depolamalı HES'lerin doğaya verdiği
olumsuz etkileri göz önüne aldığımızda acaba bunları bu kategoride değerlendirelim mi gibi düşünceler var. Buna
benzer yine jeotermal kapasitelerinin
ne gibi olumsuz sonuçları olabileceği
gibi bilgim olmadığı için bu tarafta da
tartışmalı olduğunu biliyorum. Güneş
enerjisi neredeyse yok gibi yüzde 1'in
altında bir kapasite. Kurulu güç bazında
bakıldığında Türkiye'de yaklaşık yüzde
beşe yaklaşmış olmakla birlikte Enerji
üretim bazında bakıldığında doğalgazın altında olduğunu görüyoruz. Çünkü
bir güneş enerjisi santrali bir doğalgaz

veya bir kömür santralinin beşte biri kadar enerji üretiyor. Bunlarda kurulu güç
aynı olsa bile yıllık enerji üretimi baktığımızda beşte biri kadar enerji üretiyor. O
yüzden güneş enerjisinde henüz yüzde
birlerdeyiz.
Güneş enerjisinin toplam portföy içerisinde süratli bir şekilde toplam enerji
üretiminde yüzde 5'ine çıkması gerektiğini düşünüyorum. Enerji depolama sistemlerinin teşvik edilerek orta vadede
yüzde 25'lerde olmasını istiyorum. Türkiye enerjide dışa bağımlılıktan ve dolayısıyla cari açık probleminden kurtulsun
istiyorum.

RÖPORTAJ

Biraz da Halk Enerji'den bahsedersek ne zaman
kuruldu? Gelecek ile ilgili planlarınız nelerdir?
Halk enerji Türkiye'de güneş enerji santralleri konusunda Türkiye lideridir. 300 MW’a yakın toplam kurulu
gücü içeren tesislerimiz var. Bunların 52 MW’lık kısmı
hala kendi portföyümüzde. Bir teknoloji şirketimiz var.
Türkiye'de ilk lisanssız güneş enerjisi santrali iznini
alan şirketiz.Yani 0001 numaralı izin bize ait. Bundan
yaklaşık 2 yıl önce ilk lisanslı santrali de Erzurum'da
kurduk. Türkiye'de en fazla kurulum yapmış firmayız.
Ama önemli olan toplamda ülke ekonomisine ne kadar katma değer sağladığınızdır. Başarının boyutu ülkeye sağladığınız istihdam ile ölçülmelidir. Ama daha
önemlisi paranın Türkiye'de kalmasını sağlamaktır.İş
dünyası olarak bu anlamda ki görevimizi hakkıyla yerine getirebildiğimizi düşünmüyorum. Yerli katkıyı arttırdığımızı hala düşünmüyorum. Ama 2018-2019 yılları
için stratejimiz hücresinin de Türkiye'de üretilmiş olan
panelleri kullanıp tamamı ile yerli bileşenler ile bu işi
yapmak.
Türkiye'de niçin henüz yerli üretim bazında hücre üretimi yapılamıyor?
Bunlar çok ileri teknolojiler değil. Bence burada daha
çok ölçek ekonomisi problemi var. Çünkü Türkiye'de
bir hücre fabrikası kurduğunuzda Türkiye'nin zaten
yıllık ihtiyacına baktığınızda orijinal fabrikasının uluslararası ölçekte rekabet edebilecek bir boyuta ulaşamıyor. Mutlaka yurtdışını hedeflemesi gerekiyor. Yurtdışını hedeflediğinde de çok sayıda Avrupalı firmanın
başına gelen Çin'in, Uzakdoğu'nun düşük maliyetli
iş gücü ile karşı rekabet konusunda dezavantaj yaşayacağı için riskli görüyoruz O yüzden bu anlamda
yatırımlar yapılmıyor. Devlet biraz daha bu anlamda
pazarı geliştirdi. Ancak enerji depolama ile ilgili olan
teşvikler artar ise bambaşka bir pazar çıkabilir. Çünkü
artık güneş enerjisi santralleri doğalgazın yerini alabilecek yeterlilikte güvenilir bir tesise dönüşeceği için
depolama yeri ile birlikte bambaşka bir pazar olabilir.
Halk enerji olarak büyüme ve ciro hedefleriniz
neler? Yurtdışına yatırım düşünüyor musunuz?
Ülkemizde bizim 32 MW’lık lisanslılarımız var. Bu sene
o lisanslılarımızı da hayata geçireceğiz. Başka müşterilerimiz var. Aynı zamanda yatırımcı kimliğiniz dışında
bir müteahhit kimliğimiz var. Taahhüt kimliğimiz var.
Bu yıl muhtemelen minimum 50 MW kendi santrallerimiz dışında iş yapabileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye
dışında Ukrayna pazarı ile ilgileniyoruz. Ukrayna'da
100 MW’lık bir yatırım hedefliyoruz. Bunların hepsine
baktığımızda geçen yıl gibi olur. Geçen seneyi 500
milyon liranın üzerinde ciro ile kapattık. Bu sene de
600-700 milyon liralık bir ciro ile yılı kapatabileceğimizi düşünüyorum.
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HABER

İbrahim Ocak:

"İnsanlar evlerinin çatısına
sistem kurduğuna
pişman olmamalı"
35 yıldan beri güneş enerjisi sektörü içerisinde olan Uçak Yüksek Mühendisi
İbrahim Ocak, sektöre yönelik yaptığı değerlendirmelerde Güneş Enerjisi
alanında yapılan çalışmalara ilişkin Türkiye'de güneşin doğuşuna tanıklık
ettiğini ifade ederek, 2002 yılında Photovoltaik sektörüne girdim. Türkiye'de
bu sektöre öncülük edenlerden birisiyim" diye konuştu.

D

iğer çalışmalarının dışında fiili
olarak 16 yıl önce sektöre adım
attığını vurgulayan İbrahim Ocak,
16 yıl önce bugün bulunduğumuz yerden çok daha ileride olmayı hayal ettiğini ancak bunun gerçekleşmediğini
kaydederek, "Maalesef gerek ülkede
yaşanan olaylar, gerek halkımızın genel yapısı itibariyle gelişmelere ayak
uyduramamamızdan bazı noktalarda
bizi yönetenlerin bu konuda yeteri kadar duyarlı olmaması nedeniyle şu anda
sektör, Türkiye gibi bir ülkeye göre geride kaldı" diye konuştu.
Konuya ilişkin Almanya örneğini veren
İbrahim Ocak, şu görüşleri dile getiriyor: "Mesela Almanya'da yıllık güneşlenme Türkiye'nin yarısından daha
azdır. Almanya'da bu sektörde çalışan
insanların sayısı 200 bin'den fazladır.
Türkiye'de bu sayı resmi rakamlara
göre henüz 10 bine bile ulaşamadı. Potansiyel olarak Türkiye Almanya'nın iki
buçuk misli güneş ışınlanmasına sahip.
Bunun haricinde enerjide son derece
bağımlıyız. Döviz kurları son derece
esnek. Bu bağımlılığımız günden güne
artıyor. Bunun cari açığa olan etkisi ve
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insanların alım gücüne olan etkisi gün
geçtikçe artmaktadır Oysa bu sektörün lideri olarak bildiğimiz Almanya'nın
1980’lerde müthiş bir programla bu işe
başladığını biliyoruz. Almanya güneşsiz
ülkesinde anormal bir sektör oluşturdu.
Bu sektör bütün dünyaya hakim. Biz
Türkiye olarak şu anda o seviyede değiliz" diye konuştu

Binin üzerinde pompamız
Türkiye'de çalışıyor
Kurucusu olduğu Ekosolar adıyla kurdukları firmanın sektörde uzun yıllar
faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayan
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ocak,
"Şu anda solar sulama konusunda
dünya lideri Alman Lorentz firmasının
Türkiye distribütörlüğünü yapıyoruz.
Binin üzerinde pompamız Türkiye'de
çalışmaktadır. Bunun en az 300 tanesinin montajını biz yaptık. Ayrıca küçük
rüzgar türbinleri ve Off Grid sistemler
ve enerjinin üretildiği yerde tüketildiği
sadece kendi tüketimi için kurulan sistemleri kurmaktayız. Bunlar ağırlıklı olarak akülü sistemlerdir ve bu sistemlerin
yumuşak karnı akülerdir" diye konuştu.

Potansiyel
olarak Türkiye
Almanya'nın
iki buçuk
misli güneş
ışınlanmasına
sahip. Bunun
haricinde
enerjide
son derece
bağımlıyız.

,,

Depolama sistemlerine
geçmeliyiz
Ocak, Almanya’daki fuarlara katıldığımız yıllarda son 3 yıl öncesine kadar
hiçbir yerde enerji depolama bölümleri yer almazken, şimdi birçok bölümde
akü sistemleri var. Buda demek oluyor
ki enerji depolamada Ar-ge çalışmaları
artmış durumda. Umuyoruz Türkiye'de
ki arkadaşlarımızda gerek üretimde
gerek ithalatta ve gerek diğer türlü tedarikte bizi dünyanın diğer ülkeleri ile
aynı noktaya getirirler ve bu yumuşak
karnımız sertleşir" dedi.
Off Grid sistemler, küçük rüzgar türbinleri ve güneş enerjili sulama da istikrarlı
büyümeyi hedeflediklerini vurgulayan
İbrahim Ocak, Tabi ki bu Türkiye’nin
genel gelişmesine bağlı olacaktır" diyerek şöyle devam etti;

Devlet de minik santraller ne işe yarar
diyerek hareket etmemeli. Çok iyi bir
organizasyon ile bu iş bundan 30 sene
önce Almanya’da nasıl başladıysa Türkiye’de de başlayabilir. Kaldı ki Almanya da bu iş başladığında devlet solar
elektriği 51 Cent'den alıp, sattığı şebeke elektriğinin 17 Cent'ten olduğunu
unutmamak lazım. Yani devletin teşvik
vermesi çok önemli role sahipti. Devletin vatandaşın önünü açarken son derece pratik olmasını talep ediyoruz."

Çatı düzenlemesi çok önemli
"Son zamanlarda alınan kararlarla çatı
projelerinin yasal olarak önünün açılması çok önemli. Bunun Türkiye’nin pratiğine daha çok uydurulması, bürokrasinin mümkün olduğunca aza indirilmesi
ve bazı kurumlarda özel birimler oluşturulması gerekir. İnsanlar evlerinin çatısına bu sistemleri kurduğuna pişman
olmamalı. Buna niyetlendikleri zaman
gidecekleri kurum doğru yönlendirmeli. Formaliteden uzak kredi, kurulum ve
geri ödeme ile ilgili insanlara en kolay
yolu gösterecek birimler vasıtası ile bu
iş desteklenmeli. İnsanlar işe başladıklarında önlerinde sayfalar görüp de bu
işten ürkmemeli.
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2018 Türkiye Rüzgar
Enerjisi Kongresi
Ankara'da
yapılacak

T

ürkiye'deki en güçlü sivil toplum
kuruluşu olan Türkiye Rüzgar
Enerjisi Birliği (TÜREB) aynı zamanda Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği
(EWEA)'nin ve Küresel Rüzgar Enerji
Konseyi (GWEC) resmi olarak üyesi.

Amacı Türkiye rüzgar enerjisi potansiyelini ülke ekonomisine kazandırmakta
olan, Türkiye'deki rüzgar enerjisi sektörünün gelişimine katkı sağlayan Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresini (TÜREK
2018), 6-7 Kasım 2018 tarihinde Anka-

ra'da gerçekleştirecek.
TÜREK 2018'e Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere Amerika, Afrika ve Orta
Doğu'dan davetli ülkelerin heyetleri,
sektörde önde gelen liderler, ithalatçı-ihracatçı kurum ve kuruluşlar, sivil
toplum kuruluşları, yatırımcılar, kamu ve
özel sektör kuruluşları, ulusal ve uluslararası platformlarda konusunda tecrübeli uzmanlar gerek konuşmacı gerekse ziyaretçi olarak katılacak.
İki gün sürecek olan kongre süresince,
interaktif panel ve çeşitli oturumlar gerçekleştirilecek

EIF Enerji Kongresi
enerji sektörünü buluşturuyor

0

8-09 Kasım 2018 tarihinde EIF
Enerji kongresi T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleriyle 11. kez düzenlenecektir.
Ankara’da gerçekleştirilecek olan kongre Türkiye’nin en büyük karma enerji
etkinliği haline geldi. EIF kongreleri düzenlenmeye başlandığı günden itibaren enerji sektöründe
önde gelen yerli-yabancı profesyonelleri, yabancı bakanları
ve yabancı yatırımcıları uluslararası bir platformda bir araya
getiriyor. Bugüne kadar kongrelerinin açılış konuşmalarına
heyetleriyle birlikte; Suudi Arabistan, Irak, Amerika Birleşik
Devletleri, KKTC, Somali, Libya, Sudan, Mozambik enerji bakanları katılım gösterdi.
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Enerji sektörünün nabzını tutan kongreye geçen yıl; 200 konuşmacı, 13,500
delege katılım gösterirken, bu platformda delegeler Türkiye ve Dünya enerji
piyasaları hakkında bilgi edinme fırsatı
buldular.
Üst düzey kamu yetkilileri ile çok sayıda akademik ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ve
enerji sektörünün önde gelen profesyonellerinin konuşmacı
olarak davet edildiği kongrede; enerji verimliliği, enerji depolama, dijitalleşme, akıllı şehirler ve elektrikli araçlar, yeni konu
başlıkları olarak ele alınacak. EIF 2018, Dünya enerji koridorlarında yer alan Türkiye’nin ileriye yönelik gelişme sürecine
önemli katkılar sağlayacak.

RÖPORTAJ

Talesun Dünya Pazarlama
Müdürü Simay Akay:

"Türkiye'nin potansiyelini
bütün dünya görüyor"
Talesun Solar’ın Pazarlama Müdürü Simay Akay, Güneş Platformu
Dergisi'ne konuştu. Şirketin Genel Merkezi Çin'de yurtdışı
pazarlamasından sorumlu olan Simay Akar, Güneş Platformu Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Kaplan'ın sorularını cevapladı.
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Çin'de Şirkette hangi departmanda
görev yapıyorsunuz?
Yurtdışı pazarlamasından sorumlu olarak şirketimizin genel merkezi Çin’de
çalışıyorum. Bizim ayrıca Tayland’da
fabrikamız ve dünya genelinde bölge
temsilciliklerimiz var.

Türkiye çok güzel
bir adım attı.
Dünyadan Türkiye’ye
baktığınızda en önemli
marketlerden bir
tanesi. Türk olmama
rağmen Çin’de en
büyük güneş enerjisi
şirketlerinden bir
tanesinde genel
merkezinde yer
aldığım için Türkiye’yi
nasıl gördüklerini
biliyorum. Gittiğim
ülkelerde Türkiye’nin
birkaç yıl içerisinde
destekler ile
güçlendiğini bildiğim
için Türkiye’nin
potansiyelini herkes
görüyor diyebilirim.

,,

Bir Türk kızı olarak uluslararası
bir şirketin merkezinde görev alma
süreciniz ve hikayesi nasıl oluştu?
Ben daha önce zaten Türkiye’de bu
alanda yatırım yapan şirketlerden birinde çalışıyordum. Uluslararası bir görevdeydim. Güneş enerjisi sektöründe
edindiğim tecrübeden sonra Çin’den
böyle bir fırsat geldi.
Sizi davet mi ettiler?
Evet. Pazarlama müdürü olarak Çin’deki genel merkezde bir pozisyon teklifi
almıştım. Çin’e taşınmam gerekiyordu.
Güzel bir fırsat oldu. Şu anda uluslararası pazarlama müdürüyüm. Yurtdışındaki bütün pazarlama aktivitelerinden
sorumluyum.
Talesun’un tarihçesi ve bugünkü
durumu nedir? Diğer uluslar arası
pazarlardaki operasyonları, yatırımları ve öngörüleri nelerdir?
Bizim bağlı olduğumuz grup Zhongli.
30 yıllık bir kuruluş. Çin’in ilk 500 özel
şirketinden bir tanesi. Shenzhen borsasına entegre. Ama Talesun Zhongli
grubunun altında bir şirket. 2010 yılında
güneş enerjisi şirketi olarak kuruluyor.
Şirketimiz daha çok proje yatırımı yapan ve kendi panelini üreten bir model

ile başlıyor. Bizim proje yatırım, modül
üretim ve sadece satış bölümümüz de
var. Şu andaki kapasitesi 5 GW’dır. Tayland’da 800 MW’lık bir fabrikamız var.
Onun dışındaki kapasitemiz Çin’de. Talesun’ın 3 farklı eyalette fabrikası var.
Dünya genelinde yatırımın yanında ana
iş modelinde üretim var. Yani hem üretim hem yatırım var. Yatırım olmaksızın
sadece satış yapılıyor. Amerika’da, Güney Amerika’da ofislerimiz var.
Çin’deki durum ve uygulamalar
nasıl?
Çin’de çok ciddi değişiklikler olabiliyor.
Çok hızlı gelişmeler olabiliyor. Mesela
Avrupa’daki kanun değişikliklerini öngörebiliyorsunuz. Avrupa’nın 2030’lara
kadar hep bir hedefleri var. Ama Çin
kendi potansiyelini kendi de bilmiyor.
Mesela geçen sene 50 GW’ın üzerinde santral kurulduysa, Çin birdenbire
destek politikalarını değiştirerek çok
daha yukarılara çıkabilirler. Bu yüzden
Çin kendi başına çok karmaşık. Çünkü
her eyaletin kendi verdiği destekler var.
Çin devletinin genel verdiği destekler
var. Çin destek politikalarını kendi potansiyellerini geliştirecek şekilde hayata geçiriyor. Devlet desteği olduğu için
Çin pazarı küçülmeyecektir diye düşünüyorum.
Çin’de garanti alım süreleri ve ücretlendirme nasıl?
Her eyalete ve her yatırıma göre değişiyor. Mesela tarım alanlarındaki yaptığınız yatırımlara inanılmaz bir destek
geliyor. Tarım alanlarında toprağı kullanılamaz hale getirmeden daha yüksek
paneller ile kurulum yapanlara çok fazla
devlet desteği var.
Son yıllarda temiz enerji ülkelerin
gündeminde daha fazla yer tutmaya başladı. Özellikle Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkeler daha çok temiz enerjiye yönelmiş durumdalar.
Temiz enerji ile ilgili bir farkındalık
oluştu. Siz sektörün mevcut durumunu ve geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şu an dünya genelinde birçok ülkede
aynı anda yenilenebilir enerji yatırımları mevcut. Daha doğrusu ülkeler buna
kendi verdikleri destekle yenilenebilir
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enerjinin geleceğini güçlendiriyorlar. Devam eden birçok politika var, bunlar stabil değil. Avrupa uzun zaman
önce yenilenebilir enerjinin temellerini atmıştı ve şu anda
hala aynı sabitlikte destek vermeye devam ediyorlar. Avrupa’da ilgi azaldı çoğaldı ama sektör genellikle oturmuş
durumda. Bunun dışında Asya’da, Güney Amerika’da, Kuzey Amerika’da çok büyük destekler var. Yeni ihaleler var.
Bazı destekler ile birlikte güçlendirilmeye çalışılıyor.
Enerji ihtiyacı bütün dünyada artan bir talep ve Türkiye gibi birtakım ülkelerde enerji ihtiyaçlarını karşılayacak arayışlar içerisindeler. Bu arayışların önemli
gündemlerinden birisi de nükleer santraller. Siz bu
konuya nasıl bakıyorsunuz?
Yılladır güneş enerjisi üzerine çalışan şirketlerde yer aldığım için doğal kaynaklarda rüzgar, güneş aynı şekilde
hidro, jeotermal gibi kaynaklardan da çok büyük enerji
elde edilebileceğini bildiğim için ben tabi ki yenilenebilir
enerji tarafındayım. Bizim doğal kaynaklarımız var. Bir güneş ülkesiyiz. Doğanın bize verdiği bir nimet. Zaten her
gün hayatımızın içinde yer alan en önemli etmenlerden
bir tanesi.
Türkiye'nin attığı adımları olumlu buluyor musunuz?
Türkiye çok güzel bir adım attı. Dünyadan Türkiye’ye baktığınızda en önemli marketlerden bir tanesi. Türk olmama
rağmen Çin’de en büyük güneş enerjisi şirketlerinden bir
tanesinde genel merkezinde yer aldığım için Türkiye’yi
nasıl gördüklerini biliyorum. Gittiğim ülkelerde Türkiye’nin
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birkaç yıl içerisinde destekler ile güçlendiğini bildiğim için
Türkiye’nin potansiyelini herkes görüyor diyebilirim. Ve
hala çok güzel imkanlarımız var. Kurabileceğimiz güneş
santralleri dışında, çatılar var. Farklı yatırımların devam etmesi gerekiyor.
Türkiye potansiyel olarak güçlü olsa da uygulama ve
teknoloji transferi anlamında ve üretimsel boyutta
istenilen noktada değil. Mesela güneş paneli üretimimiz olsa da henüz hücre üretimimiz yok. Türkiye’nin
teknolojik anlamda dışa bağımlılığı var. Siz bunu
neye bağlıyorsunuz, bu konuda neler yapılabilir?
Evet dışa bağımlılığımız var. Aslında bahsedilen birçok
üretiminde buradan genel olarak hücre üretimi olmamasına rağmen burada teknoloji açısından bir bölümünü
üretiyoruz. Hücre üretiminde tabi ki Taiwan gibi ülkelerin
büyük hücre üretimi potansiyelleri var.
Yeni gelişen bir Pazar olarak Türkiye bu konuda
rekabet edebilir düzeyde mi. Dengeleri hangi ülkeler
belirliyor?
Bu sektörde dengeler Çin’de belirleniyor. Çünkü Çin’in
geçen sene 50 GW’ın üzerinde kendi yatırımı var. Dünyanın genelinde zaten 80 GW’ın üzerinde bir yatırım varsa
bunun 50 GW’ını Çin kendi içinde yakıyor. Silikon piyasasını da elinde tuttuğu için, fiyatları dengeleri, teknolojiyi
tamamen kontrol edebiliyor. Ama bunu Türkiye’nin yapamaması mümkün değil. Türkiye’de enerji yatırımları hızla
artıyor ve teknolojisi de gelişiyor.
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Türkiye şirketlerine Afrika
pazarını tavsiye ediyorum.
Bizim Tayland’daki üretim
yerimizden Asya Pasifik
bölgesine doğru yatırımlarımız
var. Filipinler, Vietnam,
Endonezya ve benzeri bölgeleri
hedefleyen bir yapısı var.

,,

Türkiye’deki pazarın büyüklüğü henüz rekabet
edecek noktaya gelmedi mi?
Evet aynen öyle. Türkiye’nin kendi potansiyeli var
ve kendi teknolojisini üretmeye başladığı zaman
çok farklı noktaya gelecektir. Bu noktada teknolojiye sahip olan şirketler ile teknoloji ve bilgi paylaşımı noktasında bazı adımların atılması daha güvenli
olabilir. Bilinen bir teknoloji ile üretim yapılırsa güzel
sonuçlar alınabilir.
Şu anda maalesef Türkiye’de tarım alanları yok
ediliyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?
Şu anda mesela Çin güneş santrallerini tarım alanları
ile aynı anda onları yok etmeden kullanıyor. Bizim firmamız geçen sene bu konuda Çin devletinden ödül
aldı. Fakir bölgelerde yaptığımız yatırımlardan dolayı
bir ödül aldık. Birde 150 MW’ın üzerinde yatırımımız
oldu. Bu tarım alanlarına verilen özel desteği kullandığımız yerlerden Çin devletinden iki ödül aldık.
Nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Uygulamada
bir standart var mı?
Mesela güneş panellerinin altına tarımın yanında
hayvan çiftlikleri, balık çiftlikleri çok farklı şeyler kurabileceğimiz alanlar oluyor. Daha yüksek daha fazla mühendislik içeren projelerle çok güzel sonuçlar
alabiliyorsunuz.
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Amerikan yaptırımlarından etkilendiniz mi?
Farklı ülkelerde fabrikalarımız olduğu için fazla etkilenmedik. Ama Çin şirketi olduğumuz için biraz
etkilendik. Ancak hala Amerika’da bir pazarımız var.
Avrupa’da, ortadoğu da, Afrika’da işler yapıyoruz.
Sanırım Türk şirketleri için de bu bölgeler büyük bir
potansiyeldir.
Afrika pazarını Türk şirketlerine tavsiye ediyor
musunuz?
Türkiye şirketlerine Afrika pazarını tavsiye ediyorum.
Bizim Tayland’daki üretim yerimizden Asya Pasifik
bölgesine doğru yatırımlarımız var. Filipinler, Vietnam, Endonezya ve benzeri bölgeleri hedefleyen
bir yapısı var. Ayrıca Avustralya ve Japonya’da da
çok güçlüyüz. Hindistan’da da çok büyük bir pazar
payını aldık, ilk 3 teki şirketlerden biriyiz.
Peki biraz da Türkiye operasyonlarından bahsedersek. Türkiye’de neler var?
Türkiye’de çok değerli iş ortaklarımız var. Burada bir
yatırım grubumuz var. Maslak’ta bir ofisimiz var.
Şu anda Türkiye’de yatırımınız var mı?
Kendi yatırımlarımızda var. Ortaklarımız ile gerçekleştirdiğimiz değerli projelerimiz de var.

GÜNCEL

Bornova’da

temiz enerji, örnek tasarruf

B

ornova Belediyesi’nin 300 kilowattlık Fotovoltaik Güç Tesisi’nde 2014 yılı sonundan bugüne
kadar ürettiği elektriğin parasal karşılığı
410 bin lirayı buldu. İzmir Kalkınma Ajansı’ndan hibe desteği kazanarak 820 bin
liralık proje bedelinin 234 bin lirasını
karşılayan Bornova Belediyesi, 2017
yılının Temmuz ayı itibariyle 176 bin liralık kar da elde etti. Bornova Belediye
Başkanı Olgun Atila, çevreci enerji kaynaklarının önemine değinerek, “Bütün
dünyanın yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiği günümüzde Bornova
Belediyesi olarak örnek olmaya devam
edeceğiz” dedi.
Erzene Mahallesi’nde güneş panellerinin yerleştirildiği 7 dönümlük arazide
çalışmaya başlayan Fotovoltaik Güç
Sistemi, dağıtım şebekesine verilen
elektriğin bedeliyle yatırım maliyetini
karşılayıp kar etmeye başladı. Güneş
enerjisini paneller aracılığıyla elektrik
enerjisine dönüştüren ‘Fotovoltaik Güç
Sistemi’ İzmir Kalkınma Ajansı’nın Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri
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Olgun ATİLA

Mali Destek Programı kapsamında hibe
krediye hak kazanmıştı.

Bir yıllık süreçte toplam kar
miktarı 176 bin liraya ulaştı
Bu kapsamda tesisin kurulması için
ödenen 820 bin liralık ihale bedelinin
234 bin lirasını Bornova Belediyesi karşılarken, 586 bin lirası İZKA’dan hibe
kredi olarak temin edildi. Erzene Mahallesi’ndeki 7 dönüm alana kurulan
‘Sistem' 2014 yılının sonunda elektrik
üretmeye başladı. 2016 yılı Haziran
Ayı’ndan itibaren de Bornova Belediyesi’nin maliyetini karşılayıp, para ka-

zandırmaya başladı. Bir yıllık süreçte
toplam kar miktarı 176 bin liraya ulaştı.
2013 yılında çalışmaları başlayan ve
2014 yılının sonunda üretime geçen Tesis, 2014 yılının son iki ayında 6 bin 250,
2015’te 150 bin lira, 2016 yılında 163 bin
500 lira tutarında elektrik üretti. 2017
yılının ilk altı ayındaki üretimin parasal
karşılığı ise 87 bin liraya ulaştı.7 dönüm
alandaki güneş panelleri aracılığıyla
üretilen elektrik enerji dağıtım şebekesine veriliyor.
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, güneş enerjisinden elektrik elde
edilmesini sağlayan sistemin bir yandan tasarruf sağlarken, bir yandan da
çevrenin kirlenmesine neden olan karbon salımının önüne geçtiğini söyledi.
Elektriği temiz ve yenilenebilir kaynaklardan elde etmenin önemine değinen
Başkan Atila, “Fotovoltaik Güç Tesisimiz
belediyemize olan maliyetini karşıladı
ve kar elde etmeye başladı. Bütün dünyanın yenilenebilir enerji kaynaklarına
yöneldiği bir dönemde dileğim, bu tür
tesislerin sayısının artması” dedi.

GÜNCEL

GTC Dış Ticaret Yönetim Kurulu
Üyesi Ayşe Çiğdem Besen:

"Çift yönlü hücre üreteceğiz"
GTC Dış Ticaret Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Çiğdem Besen,
Türkiye'de bu yıl içinde çift yönlü hücre üretimine başlayacaklarını
bunun için yatırımlarının hızla devam ettiğini açıkladı.

G

TC'nin 2013 yılında kurulduğunu
açıklayan
GTC Dış Ticaret Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Çiğdem Besen, "Kurulduğumuz
zamandan beri felsefemiz en
iyi teknolojik ürünleri üretmek
oldu. Biz herhangi bir yabancı
firmadan teknoloji satın almıyoruz. 2013'te 25 mühendis ile bir
Ar-ge merkezi oluşturduk. Şu
anda fabrikamızda uyguladığımız teknolojiyi 2013 ile 2016
arasında TÜBİTAK projeleri olarak gerçekleştirdik. Bu açıdan
bizim ürünümüz patenti olan bir
ürün bu patenti biz aldık. Muadillerine göre çok daha uzun
dayanımlı. Yani bizim ürünümüzle kurulan santraller 40-50
yıl dayanıyor. Bu açıdan baktığımız zaman bizim firmamız
Ayşe Çiğdem BESEN
elektriğin maliyetini ucuzlatmak
için piyasadaki en akılcı noktada duruyor. Çünkü elektrik maliyetimiz bilmiyorum. Bizim üretimimiz ilk olacak
1.5 Cent'in altında. Biz şu anda Cam bir diyemem. Hangisi önce devreye girer
modül üretmekteyiz" diye konuştu.
onu görmek gerek. En önemlisi en iyisini yapmak. Eminim bütün hücre üreticisi
Çift yönlü hücre üretimi için
arkadaşlar da en iyisini yapmaya çalışacaktır. Sonuçta hepimiz endüstri olarak
yatırım startını verdik
Bu yıl içinde de Türkiye'de hücre üre- Türkiye'de ne kadar yatırım yaparsak
timini başlatacaklarını kaydeden Ayşe ülkemize o kadar faydalı oluruz.HepiÇiğdem Besen, Türkiye'de hücre üreti- miz birlikte bu güneş endüstrisini inşa
mi henüz yok. Kalyon Hanwha ortaklığı edebiliriz. Hücre fabrikası bizim için
üretim için çalışma başlattı. Bir de zan- çok ciddi bir yatırım. Biz burada kendi
nediyorum ki Bereket Enerjinin planları ürünümüzü bir adım öteye götürmeyi
var. Hangisi daha önce devreye girer düşünüyoruz. Çünkü çift yönlü hücre

üreteceğiz. Bu da çok önemli
bir teknoloji. Biz şu anda GTC
Ar-ge ekibi 65 kişilik bir mühendis kadrosu ile tamamen şu
anki ürünümüzü en iyi kalitede
üretim bandımızdan çıkartmayı,
hem de hücreyi en iyi teknolojide Türkiye'de üretmeye odaklanmış durumdayız. Şirketimizde bu amaçla çalışmaktadır"
şeklinde konuştu.

Türkiye'ye 3.7 milyar dolarlık ithal modül girdi
Sektörün 2018'de zor geçeceğini vurgulayan Ayşe Çiğdem
Besen; "2017 göreceli olarak
daha iyi bir yıl oldu. 2018 de
sektör çok daraldı. Türkiye’de
2.7 GW kapasitesinde modül
üreticisi var. Ancak gözetime
rağmen ithalatlar da durmadı.
Türkiye’ye 3.7 milyar dolarlık
modül girmiş.Yani Türkiye'de
hala santraller ağırlıklı olarak ithal mallarla kuruluyor. Bu Türkiye'deki Güneş
Endüstrisi açısından iyi değil. Bunun
dışında da zaten pazar %67 oranında
küçüldü. Yeni GES santrallerine izin
verilmiyor. Çatılar için 10 KW’lık yönetmelik geçti. Mimari izinler açısından eksiklikler var. O yüzden proje hayata geçirilemiyor. Fabrika çatıları ise hiç izne
açık değil.Net mahsuplaşma geçmedi.
Bu açıdan pazar daralmış durumda. Bu
durum bütün paydaşlar açısından çok
kötü bir durum" dedi.
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Tescom'dan yeni nesil, doğa dostu

Hybrid-UPS serisi

Y

ükselen enerji maliyetleri ve bunun yanı sıra son
yıllarda ciddi bir biçimde
ucuzlayan solar sistemler, kullanıcıları hybrid sistemlere yöneltmiştir. Güç elektroniği alanındaki
30 yılı aşan deneyimi ile bu ihtiyaca odaklanan Tescom, yerli
üretim cihazları ile en güvenilir
partneriniz olmaya devam ediyor. Hybrid-UPS’in temel özelliği
kontrollü bir şekilde güneş enerjisi, akü, şebeke veya jeneratör
aracılığıyla kesintisiz elektrik üretebilmektir.
• Yeni hybrid teknolojisi, akıllı bir
biçimde, yükler için en ekonomik
ve ekolojik güç seçeneği sunar.
• Yatırımınızı amorti etmek için
öncelikli olarak solar enerjiden
beslenir.
• MPPT algoritması sayesinde
güneş panellerinden elde edi-
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len enerjiden maksimum kazanç
sağlanır.
• Akü bankası sayesinde üretilen
temiz enerji depolanır ve herhangi bir elektrik kesintisi durumunda sisteme enerji verilmeye
devam edilir.
• Akıllı kontrol sistemi kullanıcılara gerçek zamanlı bilgilendirme
hizmeti sunar. Ayrıca, farklı iklim
ve kullanıcı tiplerine göre akıllı
enerji yönetimi sağlanır.
• Geleneksel on-line UPS gibi,
herhangi bir müdahaleye gerek
kalmadan her türlü elektriksel
problemlere karşı tam koruma
sağlar.
• Hybrid sistem vasıtası ile solar
enerji ve akünün yetersiz kaldığı,
şebekenin de kesildiği durumlarda acil durum jeneratörünü
otomatik olarak devreye alınarak
kullanıcıya kesintisiz güç sağlanır.

RÖPORTAJ

Endepo'nun kurucusu Egemen Seymen:

"Türkiye dünyanın
en cazip yatırım bölgesi"
2013 yılında kurulan
Singapur Merkezli bir
şirket olan Endepo'nun
kurucusu Egemen
Seymen Güneş
Platformu Dergisi'ne
konuştu. Kısa zamanda
global bir şirkete
dönüşen Endepo'nun
Avrupa, Asya ve
Kuzey Amerika da
hizmet verdiğini dile
getiren Endepo'nun
kurucusu Egemen
Seymen gelecekle ilgili
hedeflerini anlattı.

T

ürk İşadamı Egemen Seymen'in Singapur'da kurduğu şirket kısa sürede büyüyerek Asya'dan Avrupa'ya dünyanın birçok
bölgesinde hizmet verecek noktaya ulaştı. Güneş Santrali ekipmanlarının toptan satışını yapan
ve aynı zamanda hücre üreten firma Türkiye,
Amerika ve Hollanda'dan sonra şimdi de Hindistan ofisini açıyor. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika
gibi geniş coğrafyada onlarca ülkeye hizmet veren Endepo'nun yeni hedeflerini açıklayan şirketin kurucusu Egemen Seymen, dünyanın birçok
ülkesinde güneş santrali projesi geliştirdiklerini
belirterek, şöyle devam etti:
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Avrupa'nın en büyük 3 solar
distribütöründen biriyiz
"Biz güneş santrali ekipmanlarının toptan satışını
yapıyoruz. CSUN güneş paneli fabrikasının da ortağıyız. Güneş paneli üretip satıyoruz.Türkiye’de
500 MW’lık panel fabrikamız var. Aynı zamanda
hücre fabrikamız var. CSUN ortaklığı ile Amerika'da 600 megavatlık güneş paneli fabrikası
kuruyoruz. Bunun yanında Arcor isminde bir güneş santrali kurulumu ve işletmesini yapan bir
şirketimiz daha var. Toplamda 70 MW’lık güneş
santralinin kurulumunu bitirdik. Dünyanın birçok
ülkesinde güneş santrali projeleri geliştiriyoruz.

Türk İşadamı Egemen Seymen'in
Singapur'da kurduğu şirket kısa sürede
büyüyerek Asya'dan Avrupa'ya dünyanın
birçok bölgesinde hizmet verecek noktaya
ulaştı. Güneş Santrali ekipmanlarının toptan
satışını yapan ve aynı zamanda hücre üreten
firma Türkiye, Amerika ve Hollanda'dan
sonra şimdi de Hindistan ofisini açıyor.

,,

Endepo bu oluşumun bu şirketlerin ve
piyasanın ihtiyaçları talebinden ortaya
çıktı. Daha çok Asya'yı merkez olarak düşündüğümüz için Singapur'da
merkezimizi kurduk. Onun dışında diğer Endepoları örgütledik. Geçtiğimiz
sene sadece Türkiye'de 170 MW’dan
fazla güneş paneli sattık. 100 MW civarında invertör sattık. Bu ölçekte
baktığımızda Avrupa'nın en büyük 3
solar distribütöründen biri olduk ve
şu anda da Avrupa'daki ofisimizi biraz
daha genişletiyoruz. Rotterdam'da bir
depomuz var. Rotterdam depomuzda
sürekli stoklu ürün bulunduruyoruz.
Bireysel ve endüstriyel çatılar için kurulum yapan firmalara ağırlıklı olarak
güneş santrali ekipmanları satıyoruz."

Yatırımlarımızı
daha çok Avrupa ve
Amerika'ya yapacağız
Dünya'da şirketler küçülmeye giderken kendilerinin tam tersine büyümeyi seçtiklerini kaydeden şirketin
kurucusu Egemen Seymen, "2018'de
özellikle Avrupa pazarında bir büyüme
bekliyoruz. Avrupa ofisimizi geliştiriyoruz ve yatırımlarımızı bu sene daha
çok Avrupa ve Amerika'da yapacağız.
Sürekli personel sayımızı artırıyoruz.

Çünkü geçmiş yıllarda daha büyük
santral kurulumları yapılırken bundan
sonraki dönemde daha küçük santrallere yoğunlaşacağız. Biraz daha perakende olarak çalışmamız gerekiyor.
Bu yüzden daha fazla organizasyon
gerekiyor. Daha iyi ciroları yakalayabilmemiz için Türkiye ölçeğinde sayımızı
arttırıyoruz. Rakamsal bazda satışlarda
benzer seviyeleri yakalayabileceğimizi
düşünüyoruz" dedi.
Seymen, Türkiye'de yatırım açısından
avantajlı bölgelerin Konya ve Antalya
olarak gördüklerini kaydederek şöyle
devam ediyor:
"Konya ve Antalya bölgesindeki projeler trafo kapasiteleri son derece yüksek ve bunlar yakın zamanda hayata
geçecek. Karadeniz'de, Trakya'da,
belki Marmara Bölgesi'nde boş trafo
kapasiteleri var. Güneydoğu'daki sını-

ra yakın bölgelerdeki projeler kaldı. O
yüzden artık bizde o bölgelerdeki projeleri tercih ediyoruz."

2017'de Avrupa'da güneşe en
fazla yatırım yapan ülke Türkiye oldu
'Türkiye'nin yenilenebilir enerjide temiz enerjide pozisyonunu nasıl buluyorsunuz?' sorumuzu da cevaplandıran Egemen, bu sorumuzu ise şöyle
cevaplıyor: "2017 yılındaki kurulumlara
baktığımızda Avrupa'da güneş'e en
fazla yatırım yapan ülke Türkiye oldu.
Bunun sürdürülebilir olması gerekiyor.
Bunun 2018-2019-2020 yılları itibariyle ve gelecek açısından ülke politikası
haline gelmesi gerekiyor. Yeni YEKA
ile ülkemiz güneş enerjisi, yenilenebilir
enerjide de öne çıkacaktır. Şimdi rüzgar ihaleleri yapıldı. Biogaza çok ciddi
talep var. Bunları aynı sepete koyduğumuzda hidroelektrik santrallerini de
yenilenebilir enerjiye kattığımız zaman, o açıdan da çok zengin bir ülkeyiz. Dünyada da önemli bir sırada yer
alıyoruz. Türkiye artık güneşi keşfetti.
Güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir
enerji yatırımları için potansiyel olarak
Türkiye dünyanın en cazip yatırım imkanlarına sahip."
Türkiye'nin son yıllarda bu konuda çok
önemli adımlar attığını yeni mevzuatlar
ve güncellemeler ile sektörün önünü
açmaya çalıştığını kaydeden Egemen
Seymen, "Son gelişmeler artık bürokrasinin bu işe eğildiğini gösteriyor.
Yüzde yüz herkesi memnun etmese
bile bürokrasinin bu işe girmesi bu
işe öncülük etmesi bu işin önündeki
engelleri kaldırmaya çalışması olumlu
bir durum. Biz biraz da millet olarak
kervanı yolda düzmeyi sevdiğimiz için
uygulaya uygulaya yanlışlarımızı göre
göre engellerimizi göre göre zamanla
diğer sıkıntılarda varsa düzelecektir.
O yüzden bürokrasinin bu yaklaşımını
olumlu buluyorum.Türkiye Güneş enerjisinde bütün dünyadaki hak ettiği yere
gelecektir" diye konuştu.
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DESA Enerji'den

yatırım atağı
Özel sektörün elektrik üretimi amacıyla kurduğu ilk projelerden biri
olan DESA Enerji 2016 yılında kurulan ilave kapasite ile birlikte şu an
15.6 MW'lık üretime ulaşırken biyogaz, biyo kütle gibi yenilenebilir
çevre yatırımları başta olmak üzere yatırım atağına devam ediyor.

D

ESA Enerji, 1996 yılında özel sektörün elektrik üretimi amacıyla kurduğu ilk projelerden
biriydi. 2004 yılında tesis tamamen yenilendi
ve kapasitesi arttı. 2016 yılında kurulan ilave kapasite ile birlikte şu an 15.6 MW üretime ulaştı. Bunun
yanında geri kazanımla elde ettiği ısı gücü ise 25
MW oldu.
DESA enerji sektörde ilklere imza atarken şimdi de
yatırım atağına geçti. DESA Enerji Viking Kağıtta yeni
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bir tesis kuruyor. Yeni tesis 5.2 MW kapasitesinde
Viking fabrikası içinde ve tamamen bu tesise hizmet
verecek. Viking Projesinde ki kojenerasyonda farklı
olacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DESA
Enerji İşletme Müdürü Ahmet Özenir, Yeni kuracakları tesiste Elektrik dışında eksoz gazından 15-16 bar
basınçta buhar elde edilecek. Ardından aynı gazı
kağıt makinesin de kurutma amaçlı kullanılacak.
Tesisin bu yıl sonunda bitmesini hedefliyoruz. Daha

önce kurutmada 180 derece kullanılıyordu. Yeni tesis ile birlikte 200 derecede kurutma yapılacak. Yine DESA'dan
farklı olarak ilaveten sıcak su üretimi
olacak. 4'lü üretim diye tabir edilen bir
kurgu olacak" şeklinde konuştu.

Çevreci temiz enerji yatırımı
Ahmet özenir; "DESA Enerji olarak hedeflediğimiz yeni yatırımlardan birisi de
Pınar ette uygulama imkanı olabilecek
5 MW'lık bir üniteyi faaliyete geçirmek.
Bunun ön çalışmaları ve ihtiyaç tespitleri
yapılıyor" dedi.
DESA Enerji olarak Biyogaz, biyo kütle
gibi yenilenebilir çevre yatırımları olduğunu kaydeden Ahmet Özenir, Özellikle
çiftliklerde büyükbaş hayvan gübresinin
biyogaz olarak kullanımı, aynı zamanda
da hayvan gübresini fermente edip normal gübreye dönüştürmesini sağlayacak tesisler kuracağız. Bunlarında fizibiliteleri yapıldı. 3 projede hibe destekleri

de söz konusu ama geri kazanımı yeterli gelmiyor. Bunda birazda ölçeğin etkisi
var" şeklinde konuştu.

15,6 MW elektrik üretiyor
Pınarbaşı'nda bulunan DESA tesisinde
15.6 MW elektrik üretimi ile beraber ısı
geri kazanımı yaptıklarını kaydeden Ahmet Özenir; "Bu ısıyı Tuborg kızgın su
formunda kullanıyor. Kızgın suyu yaklaşık 165 derecelerde sıcaklıkla alıyor. Kapalı devre çalışıyor. Soğuk dönüyor, biz
ısıtıyoruz ve ısınan suyu gönderiyoruz.
Mesela bize Tuborg'tan 142 derecede
geliyor, bizim ısıtmamız ile 165 dereceye çıkartıyoruz. Kızgın suyun enerjisi 9
MW civarına denk geliyor. Isı geri kazanımı ile birlikte buhar üretimi söz konusu. 15 barda buhar üretiyoruz. Bunu
da Çamlı Yem ve Pınar ette kullanılmak
üzere boru hattı ile veriyoruz" açıklamasını yaptı.

Özel sektörün elektrik
üretimi amacıyla kurduğu
ilk projelerden biri olan
DESA Enerji 2016 yılında
kurulan ilave kapasite ile
birlikte şu an 15.6 MW'lık
üretime ulaşırken biyogaz,
biyo kütle gibi yenilenebilir
çevre yatırımları başta
olmak üzere yatırım atağına
devam ediyor.

,,

Ahmet ÖZENİR
gunesplatformu.com

37

GÜNCEL

Dünyada güneş

gezegenlerde güneş
İnsanoğlunun ihtiyaç duyduğu en
temiz enerji olan güneş enerjisi
hayatımızda her geçen gün daha
fazla yer almaya başladı.

İ

nsanlık için D vitamini olarak yaşamsal bir ihtiyaç olan güneş
sadece dünyamızı ısıtmakla kalmıyor, insanlığa da hayat veriyor.
İnsan fizyolojisini ve psikolojisini
etkileyen en önemli etmenlerden
olan Güneş Işığı’nın vücudumuza
birçok olumlu etkisi bilinmekte. Gü-
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neş Işığı’nın yetersiz geldiği günlerde
veya mevsimlerde kişilerin halsiz, yorgun, mutsuz olduğu gerçeği tıp tarafından ortaya konulmuştur. Bu durum, halk
arasında mutluluk hormonu dediğimiz
seratoninden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla güneş insanoğlunun fiziki sağlığından psikolojisine kadar yaşamsal
değere sahiptir.
Diğer taraftan hızla tükenen yeraltı
enerji kaynakları insanlığı yeni arayışa
yöneltirken gözler bitmeyen ve tükenmeyen kaynak olan güneşe çevrildi.
Artık enerji gökyüzünde aranmaya başlandı.
Dünyanın en temiz ve kaynağı tükenmeyen tek enerji deposu olan Güneş
enerjisi üretimi ile yenilenebilir enerjide yeni bir çığır açıyor. Temiz enerjinin
merkezinde yer alan güneş ısı olarak,
elektrik olarak içimizi ısıtmakla kalmıyor
enerjide insanlığa yeni ufuklar sunuyor.
Güneş artık sadece dünyada değil, insanlığın yaşamayı umut ettiği mars, jüpiter tüm gezegenlerde de tek enerji
kaynağı olarak vazgeçilmez bir yere
sahip olacak.

HUKUK

GES’lere

Yapı Kayıt Belgesi
verilmesi

6

Haziran 2018 tarih ve 30443 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan “Yapı
Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin
Usul ve Esaslar” başlıklı tebliğin 5.maddesinin b6 bendinin “Güneş Enerjisi
Santrallerine(GES) yaptığı atıfla GES’lerin
de yapı kayıt belgesi alacağı/alabileceği
ortaya çıkmıştır.

Yapı ve Yapı Kayıt Belgesi nedir?
Yapı kavramı 3194 sayılı İmar Kanununda tanımlanmış olup, karada ve suda,
daimi veya muvakkat(geçici), resmi ve
hususi(özel) yeraltı ve yerüstü inşaatı ile
bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini
içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir. 3194 sayılı İmar Kanunun kapsamına
giren “yapıların” neler olduğu ise aynı
Kanunun 20. Maddesinde belirtilmiştir.
Buna göre, a) kuruluş veya kişilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa
veya parsellerde, b) Kuruluş veya kişilerce, kendisine ait tapusu bulunmamakla
beraber kamu kurum ve kuruluşlarının
vermiş oldukları tahsis veya irtifak hakkı tesis belgeleri ile, İmar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak
yapı yapılabilir. Bu Kanunun kapsamına
giren bütün yapılar için, Kanunun 26 ncı
maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden yapı ruhsatiyesi
alınması mecburidir. Bu çerçevede, kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa
veya parsel üzerine inşaa edilen ve/
veya kendisine ait tapusu bulunmamakla beraber kamu kurum ve kuruluşlarının
vermiş oldukları tahsis veya irtifak hakkı
tesis belgelerine istinaden inşaa edilen
GES’ler (mevzuatlardaki istisnalar hariç)
yapı statüsünde olup, yapı ruhsatı alması
mecburidir.
18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı
“Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden

Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”’nun 16.
Maddesi ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı
İmar Kanununa geçici 16. madde eklenmiştir. Sözkonusu madde afet risklerine
hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması
amacı doğrultusunda Yapı Kayıt Belgesi
verilebileceğini belirtmektedir. Dolayısıyla, sözkonusu mevzuat çerçevesinde
ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı
inşaa edilen GES’lerede yapı kayıt belgesi verilebilecektir.

Yapı Kayıt Belgesi alabilecek/alamayacak GES’ler
• Kendilerine ait tapusu bulunan arazi,
arsa veya parsel üzerine inşaa edilen
ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı
GES’ler
• Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa
edilmiş yapılar
• Belediyelere ait taşınmazlar üzerine
inşa edilmiş yapılar
Ancak; Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmaz üzerine inşaa edilen
GES’ler ile Hazineye ait sosyal donatı
için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilmeyecektir.

Yapı Kayıt Belgesi almanın
faydaları
Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili
İmar Kanunu uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecektir. Yapı Kayıt Belgesi
alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar
üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu
taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Yapı
Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine
taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacaktır.

Av. Dr.
Özlem DÖĞERLİOĞLU IŞIKSUNGUR

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa
edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi
haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili
belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılacaktır.

Başvuru usulü ve sair esaslar
Uygulamaya yönelik usul ve esaslar
ise 6 Haziran 2018 tarih ve 30443 sayılı “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin
Usul ve Esaslar” başlıklı tebliğ’de düzenlenmiştir. Buna göre;
1-Yapı Kayıt Belgesi 31.12.2017 tarihinden
önce yapılan yapılar/GES’ler için verilecektir.
2-Yapı Kayıt Belgesi müraacaatının
31.10.2018 tarihine kadar yapılması gereklidir.
3-Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31/12/2018
tarihine kadar ödenmesi gereklidir.
4-Her bir yapı/GES için sadece bir Yapı
Kayıt Belgesi düzenlenecektir.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli
Yapı Kayıt Belgesi Bedeli, yapının
(GES’in) Bulunduğu Arsanın Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak
vergi değeri(A) ile yapının (GES’in) maliyet toplamı (B) üzerinden yüzde beştir.
Yapı kayıt belgesi bedeli = (A+B) % 5 dir.
Arsa Emlak vergi değerinde, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi
asgari metrekare birim değerleri esas
alınacaktır.
Yapı(GES) maliyeti ise 100.000 TL/MW
üzerinden hesaplanacaktır.

gunesplatformu.com
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Reza Jalili:

İran, temiz enerjiye
20 yıl alım
garantisi veriyor
Eğitimini Türkiye'de
İzmir'de Ege
Üniversitesi'nde
tamamlayan ve
İran'da yenilenebilir
enerji üzerine
çalışmalarda bulunan
Reza Jalili son yıllarda
İran'ın yabancı
yatırımcıya önemli
teşvikler verdiğini
açıkladı.
40
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BC Solar yetkilisi Reza Jalili, İran devletinin yatırımcıya FİPPA garantisi verdiğini ifade ederek, İran'da yabancı
sermaye koruma kanunu kapsamında
şirketlere muamele edildiğini açıkladı.
Jalili, ekonomi bakanlığının çıkardığı
bu yasa ile yabancı yatırımcının getirdiği sermaye artı karıyla birlikte güvence
altına alınmış oluyor. Merkez bankası
bunun parasını karı ile birlikte yurtdışına
transfer etmekle sorumlu oluyor. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman İran
piyasasının önünün açılacağını ve gün
geçtikçe bu büyümeyi göreceğimizi
umuyorum" diye konuştu.
İran ile Türkiye pazarını kıyaslama yaptıklarında İran’daki durumun Türkiye’nin
3 sene önceki hali gibi olduğunu vurgulayan Reza Jalili; Mesela geçen sene

İran’da 114.6 MW’lık kapasitede photovoltaik santrali kuruldu. Önümüzdeki
sene için öngörülen de 300 MW’dır.
Önümüzdeki 4 sene içerisinde İran
5 GW (5000 MW) yenilenebilir enerji
santrali kurmayı hedefliyor. Dolayısıyla
İran ve Türkiye piyasalarını kıyasladığımız zaman hemen hemen aynı olmakla
birlikte İran biraz geridedir. Ama devamı
gelecektir diye düşünüyorum." şeklinde
konuştu.
Yenilenebilir enerji pazarının İran’da da
olumlu yönde seyrettiğini dile getiren
Reza Jalili, şu açıklamayı yaptı: "İran’a
yabancı yatırımcıların yoğun ilgisi var.
114.6 MW’ın %70’i yabancı sermaye
ile kurulmuştur. Temiz enerjide devlet
destekleri için yeni bir kanun çıkartıldı.
Güneş enerjisinde iyi bir tarife ile alım

2017 yılında Türkiye
Avrupa’da güneş
enerjisi sektöründe
en yüksek büyüme
hızına sahip ülke
oldu. Bundan sonra
çatı uygulamaları
hızlanacaktır. Buda
iyi bir adımdır.
Türkiye sektör için
güçlü bir pazar olarak
yatımcıların dikkatini
çekmeye devam
edecektir.

,,

garantisi 20 sene olarak belirlendi. 20
KW’a kadar olan Küçük ölçekli sistemler için 17 euro/cent, 20 -100 KW arası
15 euro/cent, 100 KW ile 10 MW arası
10 euro/cent, 10 MW ile 30 MW arası 7
euro/cent olarak belirlendi. Bu durum
İran’daki sektörün büyümesini sağlayacak bir gelişme. Türkiye ve İran pazarı gelişmekte olan ülkeler açısından
çok olumlu ve büyüme trendine sahip.
Mesela güneş ışığı alım oranlarını bir
Avrupa ülkesi ile kıyasladığımız zaman
İran ve Türkiye’nin en az güneş alan
bölgeleri bile Avrupa’nın en çok güneş
alan bölgelerinden iyidir. Dolayısıyla
böyle bir potansiyel var. Böyle bir verim
alım garantisi var. Yatırımcılar açısından
da hem Türkiye olsun hem İran olsun
büyük fırsatlar var. IBC Solar olarak
biz hem Türkiye’de hem İran’da hem
de Ortadoğu da faaliyet gösteriyoruz.
IBC Solar Almanya menşeili global bir
firmadır. 36 senedir bu sektörde çalışmaktadır. Şu ana kadar 3300 MW’dan
fazla dünya genelinde kurulu kapasiteye sahiptir. IBC Solar’ın 10 ülkede şubesi var. 5 kıtada 55 ülkede iş yapmış

bulunuyoruz. 200 bin santral sayısına
ulaştık ve bunlara servis veriyoruz. Bir
Alman firması olarak her zaman kaliteye önem verdik. Yaptığımız bütün santrallerde kalite standartları gözetilmiştir.
Malum Almanya bu sektöre yaklaşık
40 yıl önce başladı. Tabi ki mühendislik
olarak çok ilerideler. Almanya’da kendi
potansiyeline göre temiz enerji kullanımı birçok ülkeye göre üst düzeydedir.
Almanya’da bildiğim kadarı ile 53 GW
güneş enerjisi santrali var.
Türkiye’deki pazarı yakından gördük.
Mesela ilk olarak 2012’de başladığımızda 2013 yılında yaklaşık 100 MW’ımız
vardı. 2014 yılında 400 MW, 600, 700 ve
geçen sene 2000 MW’ı geçtik. Demek
ki Türkiye piyasasında büyüme devam
ediyor. Geçen sene 2017 yılında pazarın
patlamasını gördük. 2017 yılında Türkiye
Avrupa’da güneş enerjisi sektöründe
en yüksek büyüme hızına sahip ülke
oldu. Bundan sonra çatı uygulamaları
hızlanacaktır. Buda iyi bir adımdır. Türkiye sektör için güçlü bir pazar olarak
yatımcıların dikkatini çekmeye devam
edecektir."
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Başarı Enerji Genel Müdürü
Umut Nuri Şen:

"Avrupa'dan sonra hedef
pazarımız Ortadoğu ve Afrika"
Merkezi Ankara'da
bulunan başarı Enerji
yatırımlarına devam
ediyor. Başarı Enerji
Genel Müdürü Umut Nuri
Şen, Avrupa,Ortadoğu
ve Afrika pazarında
önemli hedefleri olduğun
şu anda Fransa'da
anahtar teslim projeler
gerçekleştirdiklerini
açıkladı.

B

aşarı Enerji Genel Müdürü Umut
Nuri Şen, geçen yıl 110 MW'lık
santral yaptıklarını belirterek; "13
MW kendi yatırımız, bunun haricinde
97 son kullanıcıya yaptık bunlar şu anlamda kritik projeler dünyanın en büyük
otogar projesi bizde Ankara’da Ankapark’a yaptık 10.2 MW büyüklüğünde.
10.2 MW büyüklüğünde bir proje tüm
mühendislik tedarik çalışmaları bizim
tarafımızdan yapıldı. Projenin henüz tamamlanmadığını kaydeden Umut Nuri
Şen, 1-2 ay içersinde bitmesi planlanıyor. Bizim kilit taşı projelerimizden, geçen sene 25 MW bir proje daha yaptık"
diye konuştu.
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Kendi yerli ürünlerimizi
kullandık
Adana ve Karaman'da yeni projeler
gerçekleştirdiklerini açıklayan Umut
Nuri Şen, "Bu illerde yaptığımız projeleri
tamamlarken tamamen kendi ürünlerimizi kullandık. Tübitak destekli projelerimizle %20 ye varan enerji üretimimizi
artırıyoruz. Toplama da 20 MW'a yakın
kurulu projelerimiz var. Sabit açılı santral
1014 dolar üretmiş, diğer santralimiz ise
1219 dolar üretim yapmış. Diğer kendi
yatırımlarımız oldu 13 MW uzun süredir
devam ediyoruz. Yaklaşık 40 MW güneş
takip sistemli proje yapacağız, yine tamamen kendi ürünlerimizi kullanıyoruz.

Bunların bir kısmını anahtar teslim ürün
olarak, bir kısmını da malzemelerini
satarak yapıyoruz. Bu şekilde devam
ediyoruz ama şunu görüyoruz. Sektör
güneş takip sistemli projelere doğru
yönelimde, geçen sene bugüne kıyasla
%16-%17 enerji erezyonu var. Biz yaptığımız güneş takip sistemleri ile %19%20 enerji üretimimizi artırdığımız için
yatırımcılarımız geçen senelerdeki gibi
gelir elde etmek istiyorlarsa yapmaları
gereken şey güneş takip sistemini kullanmak. Biz de bu yönde devam ediyoruz" diye konuştu.
Bundan sonraki hedef pazarlarının Ortadoğu ve Afrika projeleri olduğunu

vurgulayan, Umut Nuri Şen, Avrupa’ya
da ürün satışı yapıyoruz 6.5 MW’lık bir
satışımız oldu. Fransa’ya anahtar teslim olacak şekilde doğrudan 6.5 MW
projemizi ekibimiz ile göndereceğiz
kurulumunu Fransa da firmalar yapacak" şeklinde konuştu.

Türkiye'de sektörün
önü açılacak
Sektörün durumunu da değerlendiren
Başarı Enerji Genel Müdürü Umut Nuri
Şen; "Çatılar 10 kW’a göre şekillendiriliyor. Bunun gibi mevzuatta önemli değişiklikler yapılıyor. Bu biraz zaman alacak en güzel şey devletin bu konuda
yapıcı olması, bunu zaten çıkan torba
yasa ve kanunlarda görebiliyoruz. Henüz tam anlamıyla açılmasını beklemiyoruz sektörün; gerek kat ve mülkiyet
kanunu gerekse ticaret kanunu gerek
inşaat halinde olan kurulacak çatıların
statik yükü olsun birçok alan ile ilgili
yeni güncellemeler yapılması gerekiyor. Bunların yapılması ile biraz daha

açılacak. Maliye bakanlığının yaptığı
çalışmalarda bu masanın ayaklarında bir tanesi, gerek gelir vergisinden
muaf olması gerekse KDV'den muaf
olması bu gibi yatırımların önü açılacaktır. Şimdiye kadar atılan adımlar
şunu gösteriyor. Devlet bunların üstesinden gelmek istiyor. Ama biraz daha
güncellemesini ve tamamlanması gereken aşamalar var. Sonuçta bir apartman da ortak mülkiyet alanı bu ortak
mülkiyete güneş enerjisi kurulabilmesi için kat maliklerinden izin alınması
gerekiyor. Bunlar kanunda yapılacak
değişiklikler ile çözülebilecek şeyler onlarında yapılmasını bekliyoruz.
Çatı sektörü o zaman açılacaktır. Ana
beklentimiz yeni lisanslı projelere yeni
lisanslı yarışmalara açmak. Çünkü Türkiye’de çok ciddi bir üretim kapasitesi
oluştu. Bunlar için hem yerli hem yurtdışı pazarlar lazım ama yerli pazarın bu
anlamda yeni projeler yeni isimler ile
açılması gerekiyor. Biz lisanslı projelerin artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Sektörün gerek
kat ve mülkiyet
kanunu, gerekse
ticaret kanunu gerek
inşaat halinde olan
kurulacak çatıların
statik yükü olsun,
birçok alan ile ilgili
yeni güncellemeler
yapılması gerekiyor.

,,
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Kemalpaşa OSB Bölge Müdür
Yardımcısı Mükremin Zülkadiroğlu:

"Tesisi 2 ayda yaptık,
onayı 1 yıl sürdü"

Günümüzde
elektrik enerjisinin
hava ve su kadar yaşamsal
bir zorunluluk haline geldiğini
kaydeden Kemalpaşa OSB Bölge
Müdür Yardımcısı Mükremin Zülkadiroğlu,
OSB'ler olarak temiz kaynaklardan
enerji kullanmamız ve enerjiyi de verimli
kullanmamız lazım. Kemalpaşa OSB'de
temiz enerjiye yönelik yaptığımız
yatırımla Türkiye'ye örnek olduk.
Bakanlıkta bizi model uygulama
olarak gösterdi" dedi.
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isanssız enerji ve GES'ler ile ilgili açıklamalarda bulunan Kemalpaşa OSB Bölge Müdür
Yardımcısı Mükremin Zülkadiroğlu, yatırımlarda
yaşadıkları bürokratik zorluklara da değinerek; "Biz
tesisi 2 ayda kurduk. Kabul ve onay süreci 1 yıl sürdü. Bürokratik süreçler mutlaka değişmeli. Nükleer
santral değil güneş santrali kuruyoruz. 1 yılı aşkın
uzun süren bürokratik onay süreçlerinden sonra
tesisimizi faaliyete geçirdik. Sonrasında da bakanlık
tarafından örnek uygulama olarak gösterildik. Örnek uygulama olarak gösterilmemizden dolayı ayrıca mutluyuz" diye konuştu.
OSB'ler içinde model uygulama olduklarını kaydeden Mükremin Zülkadiroğlu açıklamalarına şöyle
devam etti: "İletişimden ulaşıma ve günlük yaşantımızdaki tüm kullanımlarımızı göz önüne aldığımızda
elektrikten vazgeçmemiz mümkün değildir. Dolayısı

ile elektrik temel bir hak olarak görülmeli, hem teknik hem de fiyat olarak
herkesin kolaylıkla erişebileceği bir
durumda olmalıdır. Enerjinin elde edilmesindeki çevresel etkiler göz önüne
alındığında yenilenebilir enerji kaynaklarının ve onun içinde de güneş enerjisinden elektrik elde etmenin önemi bir
kez daha ortaya çıkmaktadır. Hem çevresel sorunlar nedeni ile hem de ucuz
enerji elde etmede, sonsuz bir kaynak
olan güneş ön plana çıkmaktadır. Ülkemizdeki uygulamalarda ki duruma
bir göz atacak olursak, yüksek fiyattan
dövize endeksli alım garantili lisanssız GES’ler ticari açıdan kurucularına
fayda sağlamış, ancak devlete külfet
olmuştur. Teşvik mekanizmalarının getirdiği külfetin 'Son Kaynak Tedarik' uygulaması nedeni ile YEKDEM maliyeti
olarak sanayicilerin tükettiği elektrik
enerjisinden karşılanması üretim maliyetlerinde artışlara neden olmuştur.
Bu olumsuzların yanında son yapılan
YEKA ihalelerinde yerli ekipman üretimi zorunluluğu getirilmesi önemli bir
gelişme olmuştur. Bu sayede yenilenebilir enerji ekipmanlarının yerli kaynaklarla üretilmesi için bir altyapı oluşturulmuş olacaktır.

Küçük ölçekli tesisler
yaygınlaştırılmalı
Diğer yandan tüketicilerin kendi ihtiyaçlarını temin için kuracakları küçük

Tesisi 2 ayda
kurduk. Kabul ve
onay süreci 1 yıl
sürdü. Bürokratik
süreçler mutlaka
değişmeli.
Nükleer
santral değil
güneş santrali
kuruyoruz.

,,

ölçekli tesisler yaygınlaştırılmalı, uygulamadaki zorluklar giderilmelidir. İlk
uygulamalarda aşağıda belirtilen uygulamalar hem zaman kaybına neden
olmakta hem de tesis maliyeti kadar
maddi külfet getirilmekteydi. Mevzuatta bulunan" Lihkab" (Lisanslı Harita ve
Kadastro Büroları) onaylı aplikasyon
krokisinin 1500 TL civarında maliyeti
var. Güneş enerjisi su ısıtma sistemlerinin ağırlıklarının çok daha fazla
olmasına rağmen çatı statik projesi
istenmemesine rağmen, GES kurulumlarında bu projelerde istenmekte bununda maliyeti 1000 Dolar civarında.
Belediyelerden alınması gereken GES
uygunluk yazısı artı bir maliyet ayrıca

bu belgenin verileceği kıstaslar belli
değil. 10 kW'a kadar tüketime aynı noktadan bağlı çatı ve cephe uygulamalı
güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri
için başvuru ve ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesine ilişkin usul
ve esaslar belirlendi. Üretim tesisinin
kurulu gücü başvuru ile ilişkilendirilecek, tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden fazla
olamayacak.Tüketim tesisleri birleştirilemeyecek. Her bir tüketim tesisi için
ayrı başvuru yapılacak. Tesislerin bağlanacağı trafo şebeke işletmecisine
bağlı ise transformatör gücünün yüzde
50'si geçilemeyecek. Başvuru sahibine ait olması durumunda ise transformatör gücü kadar bağlanabilecek. Bir
dağıtım transformatörüne birden fazla
başvuru var ise son 1 yıl içerisindeki
tüketim miktarı fazla olana öncelik verilerek sıralama yapılacak. Sözleşme
gücü 3 kW'a kadar olan başvurularda
ise doğrudan bağlantı görüşü oluşturulacak. 3 kW -10 kW arasında ise daha
önce olduğundaki gibi kurula girecek
Çağrı mektubunun alınmasına müteakip 90 gün içinde proje onaylatılacak,
takip eden 15 gün içerisinde bağlantı
anlaşması imzalanacak.

OSB'lere ve sanayicilere
örnek olduk
Mahsuplaşmanın daha kolay bir hale
gelmesi için meskenlerde yıllık bazda
mahsuplaşma yapılmalı. Bağlantı başvurusunu Dağıtım Şirketine yapıyorsunuz projeyi TEDAŞ onaylıyor. Bağlantı
anlaşmasını dağıtım şirketiyle yapıyorsunuz geçici kabulü TEDAŞ yapıyor. İki
ayrı kurumu farklı yerlerdeki birimlerine gitmek zorunda kalıyorsunuz. Bu
işlemler tek noktadan yapılabilmeli.
Organize Sanayi olarak bizde bu gelişmeleri yakından takip ettik ve atık
su arıtma tesisimizin enerji ihtiyacının
bir bölümünü karşılayacak şekilde
500 kWp’ lik bir güneş santralı kurduk.
Temiz ve ucuz maliyetli enerjiden yararlanmanın ötesinde o günlerde yeni
olan bu konunun tanıtılması ve sanayicilerimize örnek olmayı amaçladık.
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Jeotermal enerji̇de bi̇r duayen:

Mehmet Tüfekçioğlu
Ülkemizde, özel sektörün
kurduğu ilk jeotermal
elektrik üretim santral
projesine imza atan Mimar
Mehmet Tüfekçioğlu,
yaşadığı deneyimleri
paylaştı. Jeotermal
enerjiden elektrik üretiminin
fazlasıyla pahalı bir yatırım
alanı olduğunu kaydeden
Tüfekçioğlu, Ama üretim
verimi %95’in üzerinde ve kar
marjı da o derece yüksek.
Fosil yakıtların neden
olduğu çevre zararı dikkate
alınacak olursa, jeotermal
ve diğer yenilenebilir
enerji yatırımlarının paha
biçilmez değeri daha iyi
anlaşılır" diyerek temiz
enerjinin önem,ne dikkat
çekiyor. Sektörde yaşadığı
deneyimleri paylaşan
Mehmet Tüfekçioğlu, bir
Jeotermal Enerji duayeni
olarak sorularımız cevapladı.
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Mesleki ilgi alanınıza girmeyen
bir projenin girişimciliği nereden
aklınıza geldi?
Herşeyden önce ben bir işadamıyım.
Benim işim fırsatları görmek. Elimdeki bütün imkânları kullanarak projemi
gerçekleştirmek isterim. Jeotermal
enerji konusuyla 1996 yılında ilgilenmeye başladım. Biliyorsunuz, en verimli jeotermal alanlar Ege Bölgesinde ve özellikle Aydın İlinde yer alıyor.
Jeotermal enerjiden elektrik üretimi
fazlasıyla pahalı bir yatırım alanı. Ama
üretim verimi %95’in üzerinde ve kar
marjı da o derece yüksek. Fosil yakıtların neden olduğu çevre zararı
dikkate alınacak olursa, jeotermal
ve diğer yenilenebilir enerji yatırımlarının paha biçilmez değeri daha iyi
anlaşılır. Dolayısıyla, mimarlığın bana
kazandırdığı estetik bir anlayışla projenin detaylarını uzun süre etüt ettim,
yurtdışı seyahatlerimde uygulamaları
yakından inceleme fırsatı buldum.Bir
“yapılabilirlik etüdü” hazırlatarak işe
başladım. Bu hem ekonomik, teknik ve idari yönüyle kafamda tasarladığım projenin gerçekleştirilmesi

için gerekliydi, hem de finansman
kaynağı bulmak için vazgeçilmez
bir doküman oldu. Büyük Menderes
Nehri Aydın Ovasının can damarıdır.
Burada her türlü ürün yetiştirilir ve
nüfusun %30’u tarımda çalışır. Çünkü
nehrin suladığı alüvyonlu topraklar
tarıma çok elverişlidir. Sonuç olarak kafamda oluşan proje; endüstri
ile bütünleşmiş yani entegre olmuş,
çevreye, tarıma ve insanların yaşama
biçimine zarar vermeyen, elektrik
enerjisi üretiminin yanı sıra ısıtma ve
seracılık konularını da içeren bir jeotermal kaynağın değerlendirilmesi
oldu.Köşk-Salavatlı Jeotermal santral projesi böyle vücut buldu, 2006
yılında 7,35 MW gücüyle işletmeye
alındı. Tesiste re-enjeksiyon sistemi
uygulandığı için çevre kirliliği yaratılmadı. Bir sonraki yıl 9,7 MW gücünde
ikinci bir elektrik santralının üretim
lisansı alındı.
Başlangıçta bu kapsamda bir jeotermal projeyi yönlendirecek ve önünü açacak, “maden” yasası ve “927
sayılı Yıkanma ve İçmeye Mahsus
Sular Yönetmeliği” dışında bir mev-

zuat ortada yoktu. İlgili milletvekillerini
ve dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanını bilgilendirmek ve ikna etmek
için çok emek harcadım, çok kapı eskittim. MTA’dan kuyu açma ve işletme
ruhsatını alma işlemleri de çok uğraştırdı.Düşünebiliyor musunuz, Denizli Kızıldere jeotermal alanında elektrik üretimi
amaçlı ilk kuyu 1968 yılında açılmıştır. Bu
santral ancak 1984 yılında hizmete girebildi. Ama o yıllarda dünya 2000MW’lık
jeotermal kaynaklı üretim kapasitesine
ulaşmıştı. Ne hazindir, Türkiye jeotermal
potansiyeli bakımından Avrupa’da birinci, Dünyada beşinci ülke konumunda
bulunuyor. Germencik- Aydın jeotermal
alanı ancak 1982 yılında keşfedildi. Balçova-İzmir jeotermal ısıtma sistemi bile
1996’da işletmeye alındı ve ilginçtir,
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Yasası 2007 yılında
yürürlüğe girebildi, yani Salavatlı projemizin adını koyduğumuz tarihten 10 yıl
sonra…Dikkatinizi çekerim, “jeotermal”
sözcüğü ilk kez bu yasa içinde kullanılmış oluyordu. Bu Yasa ve ilgili yönetmeliğin daha sonraki yıllarda birçok hukuki
ve idari kargaşaya neden olduğu söylense de, girişimi başlattığımız zaman
(bunların yokluğunda) attığımız her
adımda zorluklarla karşılaştık ve sebat
etmeseydik, mücadeleyi inatla sürdürmeseydik bir santim bile ilerlememiz
mümkün olmayacaktı. Karşı çıkanlar,
zora koşanlar, maddi yetersizlikler hep
sorun oldu, ama yılmadım. Yabancı yatırımcıyı işin içine katmaya çalışırken kara
para aklamaya çalışan gruplarla boğuştum. Yerli ve yabancı yatırımcı bulmak
da kolay olmadı, ama sonunda Dünya
Bankasından bile finansal destek sağlamayı başardım.
Jeotermal enerjinin elektrik enerjisi üretimi dışında çeşitli endüstri
alanlarında kullanıldığını biliyoruz.
Projenizin kapsamında neler öngörülmüştü?
Büyük Menderes Havzasının eşsiz tarım ürünlerini geniş çapta değerlendi-

hava depoları, paketleme ve kalibrasyon merkezleri, eğitim merkezleriyle,
hobi sera alanlarıyla, fuar-sergi ve teknopark üniteleriyle yurt içi ve yurt dışı
pazara açılan bir pencere olabilirdik.
Sera ısıtma giderleri asgari düzeye düşeceğinden hormonsuz üretim gerçekleştirebilirdik.Düşündükçe bunları yapamamış olmanın üzüntüsünü yaşarım.

rebilmek amacıyla, jeotermal akışkan
içinde bulunan CO2 (kuru buz) üretimini öngörmüştük ve bu gerçekleştirildi.
Kuru buz; gazlı içecek üretiminde, seracılıkta doğal gübre olarak, sebze-meyve ve çiçek kurutmada, dondurulmuş
gıda ve bitkilerden esans üretiminde
ve gıda maddeleri dezenfeksiyonunda
kullanılır. Ülkemizde halen 350 alanda
kullanılmaktadır. Ama Avrupa’da 3500
ve ABD’de 5000 farklı alanda kullanıldığı düşünülürse daha pek çok iş alanı
yaratılabileceği görülür. Bu alanların her
biri genç girişimciler için birer fırsat olmalıdır.
Elbette, ısıtma amacıyla kullanılan akışkanın bölgede seracılığın yanında, turistik amaçlı termal tesisler ve endüstriyle
entegre olan birçok tesis adını burada
sıralayabiliriz. Nitekim bunu gerçekleştirmek amacıyla uzman bir ekibe “Aydın
Sera İhtisas Organize Bölgesi” için yapılabilirlik etüdü hazırlattık. Ne yazık ki
projenin bu bölümü istediğim şekilde
sonuçlanmadı. Proje, yatırımcı ortağın
ilgi duymaması nedeniyle, imtiyaz alanında minyatür bir sera uygulamasıyla
sınırlı kaldı. Oysa ülkemizde benzeri
görülmemiş bir proje geliştirme imkânı
bulunmaktadır. 30. 000 aileye yeni iş
alanları sağlayabilirdik. Seralarda %80
oranında kadın işçi çalıştırarak kadınlarımızın ekonomik özgürlüklerini kazanmasına yardımcı olabilirdik. Topraksız tarım yöntemini geliştirebilir, soğuk

Rüzgâr ve Güneş projeleriyle de
ilgilendiniz. Karşılaştığınız sorunları
anlatır mısınız?
Özellikle büyük ölçekli (lisanslı) PV-güneş projeleri ilgimi çekti. Çünkü ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları yönünden çok zengin ve proje üretilmesi
gerekiyor. Bunu, ilk başta entegre sera
ihtisas organize bölge projemle birlikte
gerçekleştirmeyi düşünmüştüm. Daha
sonra, Organize Bölgeler için 50-100
MW gücünde PV-güneş projeleri tasarladım. Her biri için ön-yapılabilirlik etütleri hazırlattım ve ilgili Bakanlık nezdinde girişimlerde bulundum ve organize
sanayi yöneticilerinin bir bölümüyle bizzat görüştüm, projemi anlattım. Destek
bulmak için gazetelerinde söyleşiler
yayınlattım. Yasal düzenlemelerle mevcut mevzuat sorunlarını aşabileceğimi
umuyordum. Yatırım kredisi teminiyle ilgili yurt dışı ilişkilerimi devreye soktum;
Dünya Bankasından uygun koşullarda
kredi almak mümkün görünüyordu. Ne
yazık ki Organize Sanayi Bölgesi yönetimlerinde gerekli girişimcilik ruhunu
bulamadım. Bu kez, mevzuat hazretlerinin bileğini bükmek mümkün olmadı.
Bir belediye için 1000 kW’lık PV-güneş
projesinin ön-yapılabilirlik etüdünü hazırlamak ve uygulama projesini onaylatmakla yetinmek zorunda kaldım.
İlerleyen yaşım ve sağlık sorunlarım nedeniyle iş dünyasından şimdilik ayrılma
kararı almış bulunuyorum.
Girişimcilere önerileriniz neler olabilir? Sizce hedeflerine ulaşmak için
nasıl davranmalılar?
Her şeyden önce fırsatların görülmesi
gerekiyor, engellerin değil. İyi bir planlama ve yapılabilirlik etüdüyle çalışmaya başlanmalı. İş planı yapılmalı ve bu
plan titizlikle izlenmelidir. Kararlı olmak
ve inatla başarıya odaklanmak gerekiyor. Çözüm odaklı bir bakış açısı her
türlü idari, teknik ve finansal sorunun
üstesinden gelebilir.
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Türkiye’de
jeotermal enerji ve
Prof. Dr. Alper BABA
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Jeotermal Enerji Ar. Uyg. Merkezi
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nerji, günümüzde tüm dünya ülkelerindeki en önemli konu başlıkları
arasındadır. Her geçen gün artan
dünya nüfusu ve hızlı sanayileşmeye
bağlı olarak yeni enerji kaynaklarının
bulunması zorunlu hale gelmektedir.
Tüm dünyada hızla artan enerji gereksiniminin büyük bir kısmı bir süre daha
fosil yakıtlar ve hidrolik enerji ile karşılanabilecektir. Ancak fosil yakıtların kısa
bir dönemde tükenmesi ve bir süre sonra bunların yerini yeni enerji kaynaklarının alması beklenmektedir. 22 Nisan
2016 yılında yapılan Paris anlaşmasına
göre, dünya genelinde fosil yakıtlarının
kullanımının kısıtlanması ve sera gazı
emisyonlarının azaltması hedeflenmiştir. Türkiye, 2030 yılına kadar sera gazı
emisyonlarını mevcut durumdan yüzde
21’e kadar azaltacağını beyan etmiştir.
Bu nedenle, bütün ülkelerde olduğu
gibi Türkiye’dede yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara
ağırlık vermektedir. Bu yeni enerji kaynaklarından olan jeotermal enerji, günümüzde ve yakın gelecekte bazı ülkelerin
en önemli yenilenebilir enerji kaynağı
konumuna gelecektir (Baba, 2015).
Jeotermal enerji, yerkabuğunun farklı
derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü sularına göre daha sıcak ve daha
fazla çözünmüş madde içeren akışkanlardan (sıcak su, buhar ve gaz) elde edilen yenilenebilir, çevre dostu bir enerji
türüdür. Jeotermal enerji ilk çağlardan
beri farklı amaçlar için kullanılmaktadır.
Enerji kaynağı olarak kullanımı ise, ilk
defa 1904 yılında İtalya’da Larderello
kuru buhar jeotermal sahasında küçük
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çevre ilişkisi

çaplı bir elektrik santralinin kurulması
ile başlamıştır (Giovanni ve diğ., 1992).
Son yıllarda jeotermal enerji ile ilgili çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Dünyada
jeotermal enerjinin doğrudan kullanımı
hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştır ve 2015
yılı verilerine göre, toplam doğrudan
kullanımın (ısıtma, termal turizm ve sera
gibi) kurulu kapasitesi 70.797 MWt’a ve
toplam yıllık enerji kullanımı ise 591.674
TJ (164.367 GWh) ulaşmıştır. Şekil 1’de jeotermal enerjinin doğrudan kullanımının
yıllara göre artışı gösterilmektedir (Lund
ve Boyd, 2015).
1985 yılında, 100 MWt’tan daha fazla kullanıma sahip sadece 11 ülke varken iken,
2014 yılının sonlarında, 100 MWt’tan
fazla 36 ülkenin jeotermal enerjiyi kullandığı görülmüştür. Jeotermal enerjinin
doğrudan kullanımının; % 70,9 ısı pompası, % 12,92 banyo ve yüzme, % 10,93
merkezi ısıtma, % 2,59 seracılık, % 0,89
endüstriyel kullanım, % 0,98 su ürünleri, % 0,23 tarımsal kurutma, % 0,44 kar
eritme ve soğutma ve % 0,11 diğer kullanımları kapsamaktadır (bak Tablo 1 ve
Şekil 2-3). Gün geçtikçe de bu değerler
artmaktadır.

Türkiye, jeotermal sistemlerin oluşumunu sağlayan volkanik sistemlere ve
tektonik yapıya sahip Alp-Himalaya oro-

jenik kuşağı üzerinde olması sebebiyle
jeotermal enerji potansiyeli açısından
dünyadaki zengin ülkeler arasında yer
almaktadır. Türkiye’de ilk jeotermal aramalar 1960’lı yıllarda Maden Tetkik ve
Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından başlatılmıştır. Bu aramalar sonunda
Türkiye’de doğal boşalım halinde 600
adet sıcak su kaynağı, Sağlık Bakanlığı
kriterlerini karşılayan 100 olmak üzere, toplam 225 adet doğal mineralli su
kaynağı saptanmıştır (Şekil 5) (Şimşek,
1997).

Türkiye’deki alanların, kaynak ve kuyu
sıcaklık değerleri esas alındığında dağılımı % 88’i düşük ve orta sıcaklıklı
sahalar, % 12’si ise sıcaklığı 295°C ye
kadar ulaşan yüksek sıcaklıklı sahalar
bulunmaktadır. Jeotermal sahalardan %
43 gibi önemli bir bölümü konut, termal
tesis ısıtmacılığında, % 45’i ise sera, termal turizm ve balneoloji gibi diğer uygulamalarda kullanılmaktadır (Akkuş, 2018)
(bak Şekil 6). Balçova (İzmir) ve Afyon
illerindeki uygulamalar bunun en güzel
örneklerindendir. Konut ısıtması ile birlikte Elektrik üretimi ile ilgili çalışmalarda
Türkiye’de hızla yayılmaktadır.
Her geçen gün artmak ile birlikte Türkiye’de 43 sahada şu an 39 adet jeotermal santralde elektrik üretimi yapılmakta
olup, toplam 1150 MW'e güç mevcuttur.

GÜNCEL

Türkiye’de jeotermal
enerji kullanımı ve

Balçova Jeotermal
Ülkemiz jeotermal
kaynak varlığı açısından
Avrupa’da birinci sırada
bulunmaktadır. jeotermal
enerji potansiyeli
31.500MWt olarak ifade
edilmektedir.Türkiye bu
potansiyeliyle dünyada
yedinci Avrupa’da ise
birinci sıradadır.

B

alçova–Narlıdere jeotermal sahasında eski çağlardan bu yana
termal tedavi amaçlı yararlanılmış, hatta bu nedenle şu anda Balçova
Termal Tesislerinin bulunduğu alanda
bulunan doğal termal çıkışlar “Agamemnon Kaplıcası” olarak adlandırılmıştır.
Jeotermal enerji, bu anlamda; yerli, yenilenebilir, çevre dostu bir enerji türü
olarak çok geniş bir kullanım aralığında
yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Bu bağlamda, Balçova–Narlıdere jeotermal sahası da 1960’lı yıllardan bu
yana geliştirilerek uygun kullanım alanlarında, artan çeşitlilikte kullanılmaya
başlanmıştır. Jeotermal şehir ısıtmacılığı
ve termal turizm amaçlı kullanımlar yaygın olarak gelişmiştir.

Balçova Narlıdere Jeotermal
kuruluş ve tarihçe
Balçova Narlıdere Jeotermal sahası,
1980’li yılların başında deneme amaçlı
1990’lı yılların sonunda sistematik olarak konut ısıtmacılığı amaçlı işletilmeye
başlamıştır. Bugün itibariyle Balçova

ilçesinin büyük bölümü ve Narlıdere
ilçesinin bir bölümüne ısıtma hizmeti
sunulmakta, sıcak su temin edilmektedir. Büyüklüğü ile Ülkemizin en büyük,
dünyanın da sayılı büyüklükte bölgesel
ısıtma sistemlerinden birisidir.
Ayrıca bölgede bulunan termal turizm
tesisleri, hastane, üniversite, yurt, fakülte, konservatuar yerleşim binalarına ve
bir miktar sera uygulamasına da enerji
hizmeti verilmektedir.
Şirket gerek jeotermal rezervuarın işletme performansının iyileştirilmesi gerekse de yer üstü işletme elemanlarının
modernize edilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıyla hizmet kalitesini arttırmanın
yanında yeni konut alanlarında da hizmet sunma gayreti içerisindedir.

Jeotermal enerji
kullanım alanları:
Jeotermal Enerjiden yararlanma biçimi; genel olarak jeotermal kaynağın sıcaklığına ve
kapasitesine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ancak geniş bir kullanım aralığı
bulunmaktadır. Kullanım biçiminin başlıcalarını belirtmek gerekirse;
• Elektrik üretimi,
• Kapalı alan ısıtma,
• Termal turizm,
• Tarımsal kullanım (Seracılık, ürün kurutmacılığı),
• Endüstriyel kullanım (Proses suyu
ısıtma, kurutma),
• Absorbsiyon soğutma,
• Kuru buz üretimi (Co2) şeklinde sıralanabilir.
Manisa Salihli Sardes Antik Kenti'nde binlerce yıl önce şehir jeotermal sistemle ısıtılıyordu.
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Güneş enerjisi
sistemlerinde

doldurulabilir
bataryaların yeri
Ogan OCALI
Ocalı Yazılım

D

oldurulabilir bataryalar enerji arzı
ile talebindeki saatler düzeyindeki dengesizliklerin giderilmesini
sağlarken şebeke dışı güneş enerjisi
sistemlerinin fiyat ve performanslarının
en önemli belirleyicisidir.
Günümüzdeki batarya fiyatlarındaki düşüşler ve güneş tarlalarının güç kısıtlamaları devam ederse yakın gelecekte
Türkiye'de bir çok güneş tarlasında da
doldurulabilir bataryaların kullanılmaya
başlanacağını öngörebiliriz. Günümüzde ticari olarak satın alabileceğimiz
doldurulabilir batarya tiplerinin güneş
enerjisi sistemleri içinde projelendirilmesinde göz önünde bulundurmamız
gereken ekonomik ve teknik özelliklerini kısaca inceleyelim.

taryasını nominal kapasitesinin yarısında
kullanmamız gerekmektedir. Günümüzde kurşun asit bataryaların kilowat saat
maliyeti 125 dolar civarında iken lityum
iyon bataryalarının kilowat saat maliyetleri son 5 yılda 1000 dolardan 250 dolar
civarına düşmüştür.

Maximum güç
Doldurulabilir bataryaların maximum dolum hızı panellerden aktarabileceğimiz
maximum gücü sınırlamaktadır. Tipik bir
uzun ömürlü kurşun asit batarya dolum
süresi 8-12 saat iken Lityum iyon bataryalarda bu süre bir saate kadar inebilir.
Ornek olarak maximum gücü 1 kilowat
olan bir şebekesiz güneş enerjisi sisteminde öğlen saatindeki maximum gücü
bataryayı bozmadan depolayabilmemiz
için 8-12 kilowat saatlik bir kurşun asit
bataryası kullanmamız gerekecektir.

Batarya ömrü
Enerji kapasitesi
Bir çevrimde bataryamızda depolamayı planladığımız enerji miktarı tipik olarak kilowat-saat cinsinden ifade edilir.
Bu değer yatırım maliyetinin doğrudan
belirleyicileri arasındadır. Örnek olarak
Türkiye'deki tipik bir güneş tarlasını ele
alalım. Şebekeye lisansına bağlı olarak
maksimum verebileceği güç olan bir
megawatı gün içinde bir kaç saat tutturabilmek için tipik olarak kurulu maksimum güneş gücünü 1.3 megawat varsayalım. Bu durumda Haziran, Temmuz,
Ağustos aylarında her gün öğlen 12-15
saatleri arasında tarlamız ortalamada
300-350 kilowat saatlik bir enerjiyi depolama ihtiyacı doğacaktır. Ancak bataryamızın uzun ömürlü olabilmesi için
batarya tipine bağlı olarak enerji kapasitesinin belirli bir yüzdesini atıl bırakmamız gerekmektedir. Binlerce çevrime
ulaşabilmek için tipik bir kurşun asit ba-
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Ömür bataryamızın sistem içinde sorunsuz olarak çalışacağı dolum-boşaltım
çevrimi sayısı şeklinde veya maximum
kullanım süresi şeklinde ifade edilir.
Yeni geliştirilen batarya teknolojileri çevrim sayısında oldukça iddialılar ancak
kullanım süresi açısından kurşun asit
bataryalar daha uzun garanti süreleri
verebilmektedir. Yukarıdaki güneş tarlası örneğinde yılda yaklaşık 100 çevrim
kullanılırken şebekesiz sistem örneğimiz
yılda 365 çevrim yapmaktadır. Bataryaların pratik ömrü tükendiğinde ek yatırım
ihtyacı olacağından hesaplarımıza doğrudan etki etmektedir.

Geri dönüşüm
Bataryamızın ömrü tükendiğinde içerdiği
malzemelerden kaynaklanan değerlerine bağlı olarak satışı güneş enerjisi yatırımı dönüşünde hesaplanmalıdır. Geri
dönüşüm maliyeti/geliri batarya tipine,

marka ve modeline bağlı olarak değişiklik gösterir. Batarya temin edilirken
soruşturulmalıdır.

Bakım
Kurşun asit bataryalar bazı tipleri için
düzenli olarak su ve asit seviyelerinin
kontrol edilmesi ve ayarlanması gerekmektedir.Bataryamızın modüllerine bakımcıların kolayca ulaşabilmesi gerekmektedir. Bu da proje maliyetinin sabit
giderlerinde hesaplanmalıdır.

Hacimsel ve ağırlıksal
enerji yoğunluğu
Elektrikli araçlardaki kadar önemli olmasa da bataryamızın barındığı yapının kapasitesi ve taban taşıma kuvvetini etkilediği için proje maliyetinde göz önünde
bulundurulmalıdır. Günümüzde kurşun
asit bataryalar kilogramda 20-40 wat
saat depolarken lityum iyon bataryalarda bu sayı 200 wat saate kadar çıkabilmektedir.

İşlevsel güvenlik
Kurşun asit bataryalar normal calışmaları
sırasında hidrojen gazı cıkardığı için bulundukları ortamın havalandırmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde
hidrojen gazı patlayıcı seviyelere ulaşıp
tehlike oluşturabilir. Lityum iyon bataryaları ise fazla doldurulduğunda yada aşırı
sıcaklıkta patlama riski oluşturur.
Sonuç olarak günümüzdeki batarya ve
şebeke enerji fiyatları bataryalı güneş
enerjisi sistemlerini şebeke dışına veya
devlet desteğine sınırlıyor. Batarya fiyatları kilowat saat başına 50-100 dolar arasına indiği zaman günümüzde elektrikli
araçlarda yaşanan devrimin bir benzerini
güneş enerjisi sistemlerinde göreceğimiz nerede ise kesin.

RÖPORTAJ

Murat Batum:

"Enerji ihtiyacımızı
güneşten karşılayacağız"

2

003 yılında kurulan ve 2004 yılında
Süt Sığırcılığı faaliyetine başlayan
Defne Tarım AB standartlarında çiğ
süt üretimini gerçekleştirmek için 650 dekar arazi üzerine 26.000 m2 kapalı alanda
faaliyetini sürdürüyor. AB Standartlarında
Çiğ Süt Üretim Damızlık Düve Üretimi- Besi
Satışı yapan firma Kaliteli çiğ süt üretimini gıda güvenliği standartlarına ve hijyen
şartlarına uygun şartlarda üretim yaptığı
için 2006 yılında Dünya Gıda Örgütü (FAO)
tarafından ödüllendirilmiş. 2006 yılından
beri Tarım ve Köy işleri Bakanlığı tarafından
verilen Hastalıktan Ari İşletme Sertifikasını
alan işletme Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasını
ise 2011 yılında almış. Süt Sığırcılığı işletmesi modernizasyonu hayvan refahı ve üretim
artışı projemiz İzmir Kalkınma Ajansı tarafından kabul görerek ve desteklenmiş.
Bu alanda sayılı firmalardan birisi olmayı
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başaran Defne Tarım İşletmelerde ekonomik verimliliği sağlamak içinde yenilenebilir
Enerjiye yatırım yapmaya başladı. İzmir Tire`de 6,4 MW kurulu gücünde Güneş Enerjisi Santrali kurulumu ile Güneş enerjisini
hayvancılık sektöründe kullanan önemli işletmeler arasında yer alarak ekonomik kazanımlar sağladı. Defne Tarım Hayvancılık
Gıda Üretim ve Tic. A.Ş. Tire Şubesi İzmir
ili, Tire İlçesi, Akkoyunlu Köyü, Çavdartepe
Mevkiinde 127.619,47 m2`lik alanda 6,4 MW
Kurulu Gücünde Güneş Enerjisi Santrali ile
tesisten yılda toplam 9.000.000 kWh elektrik üretimi sağladı.
Defne Tarım'ın tarımsal ve hayvansal alanlarda yaptığı yatırımlarda Güneş Enerjisi gibi
yenilenebilir temiz enerji kaynaklarından
faydalanması yeni bir ufuk açtı. Bu alanda
yatırım projeleri ağırlık kazandı. Defne Tarım Hayvancılık Gıda Üretim ve Ticaret A.Ş.

Yenilenebilir
enerji alanında
sadece güneş
enerjisi santralleri
ile ilgileniyoruz.
Geçtiğimiz
dönemde biyogaz
enerjisi konusunda
değerlendirmelerimiz
olmuştu. Ancak
yaptığımız teknik
ve ticari etütler
neticesinde biyogaz
yatırımına girmeme
kararı aldık.

,,

İdari ve Mali İşler Müdürü Murat Batum,
konuya ilişkin sorularımızı yanıtladı.
Defne tarım olarak hangi alanlarda
yatırımlar yapıyorsunuz?
Ana iş kolumuz büyükbaş süt sığırcılığıdır. Çiğ süt üretimi yapıyoruz…Kendi
arazilerimizi işleyerek, yem ihtiyacımızın %30 kısmını kendimiz karşılıyoruz.
Bunun haricinde küçük baş hayvancılık
faaliyetimiz var.

Süt işletme tesisimiz 50 ton/gün kapasiteli olarak 2018 yılının sonunda hizmete
girecektir. Bunların yanında güneş enerjisi alanında yatırımlarımızda devam
edecek.
Yenilenebilir enerji alanlarında ne
tür yatırımlar yapıyorsunuz?
Yenilenebilir enerji alanında sadece güneş enerjisi santralleri ile ilgileniyoruz.
Geçtiğimiz dönemde biyogaz enerjisi
konusunda değerlendirmelerimiz ol-

muştu. Ancak yaptığımız teknik ve ticari
etütler neticesinde biyogaz yatırımına
girmeme kararı aldık.
Tire'de yaptığınız yatırım kaç MW
ve proje yatırım değeri nedir?
28.12.2015 tarihinde işletmemizin çatılarına 1021.8 kWp / 900 kW'e gücünde
GES kurulumu yapıldı ve o tarihten beri
elektrik üretimi yapıyoruz. 22.12.2017
tarihinde ise işletmemizin yan tarafında
bulunan kendi arazimiz üzerine 6.879,4
kWp / 5.900 kWe gücünde GES kurulumu yapıldı ve o tarihten beri elektrik
üretimi yapıyoruz.
GES yatırımları için destekler kullandınız mı?
2015 yılındaki GES yatırımımız için KKYDP desteği kullanmıştık. Ancak daha
sonraki 6.8 MW gücündeki GES yatırımımız için herhangi bir destek kullanılmadı.
GES yatırımları işletmenize nasıl
kazanımlar sağladı?
Çatı üstü 1 MW GES projemiz işletme
elektrik giderimizin % 80'lik kısmını
karşılamaktadır. Ayrıca süt işlemesi
gibi yatırımlarımızla genişleyen faaliyet
alanlarımızın kısa, orta ve uzun vadede
enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına büyük destek olacaktır.
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HABER

Intersolar 2018’de

SMA’ya iki ödül birden
Intersolar 2018 Münih’de ilk kez verilen “Smarter E AWARD”
ödülünü ennexOS – Enerji Yönetim Platformu ürünü ile
SMA Solar Technology AG (SMA) kazandı.

S

ektörler arası enerji yönetimi sağlayan yenilikçi IoT platformu, Akıllı
Yenilenebilir Enerji kategorisinde
yer aldı. ennexOS Enerji Yönetim Platformu, gelişmiş yetenekleri sayesinde
ısıtma, iklimlendirme, elektrik ve mobilite sektörlerini birleştiriyor.
Diğer bir SMA ürünü Sunny Central Storage ise, bu yılki “Elektrik Enerjisi Depolama” kategorisinde “ees AWARD”
ödülüne layık görüldü. Merkezi yapıdaki bu akü invertörü, büyük ölçekli
depolama uygulamalarında maksimum
şebeke stabilitesini garanti ederek, şebeke olmayan bölgelerde de şebeke
kalitesinde güneş enerjisi sağlanmasına olanak veriyor.
Fotovoltaik sistem teknolojilerinin ve
enerji çözümlerinin önde gelen küresel
uzmanı olan SMA, yenilenebilir, dağıtık
ve dijital enerji kaynağı için standartları belirliyor. Her boyuttaki fotovoltaik uygulamalar için yenilikçi çözümler
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ve benzersiz hizmet, dünya çapındaki
müşterilerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamakta daha fazla bağımsızlık sunuyor.
Ortakları ve müşterileriyle kurduğu iş
birliği sayesinde SMA kendine yeten,
dağıtık ve yenilenebilir enerji teminini
garantiliyor ve yenilenebilir ve bağımsız güç arzı için 360° çözümler sunuyor.

GÜNCEL

Küresel ısınma

dünyayı tehdit ediyor
Küresel ısınma bütün dünyayı tehdit ediyor. Bütün insanlığın geleceğini
yok edecek yüksek boyutlara ulaşan küresel ısınmanın sorumlusu da e
yazık ki devletlerin uyguladığı sorumsuz Politakalar. İnsanlık kendisinin
neden olduğu kürsel ısınmaya karşı kayıtsız kalıyor. KYOTO Protokolü, Paris
İklim Anlaşması bir adım olsa da devletler bu uluslararası anlaşmaları
uygulamada oldukça isteksiz davranıyorlar.
Kyoto Protokolü nedir?
Kyoto Protokolü, sera etkisi yaratan gazların salımlarını (emisyon) kısmak üzere sanayileşmiş ülkelere
çeşitli hedefler belirleyen uluslararası bir anlaşma.

Karbon Ayak İzi
Karbon Ayak izi (ISO 14064) Kyoto Protokolü tarafından belirlenmiş üretim, hizmet, işleme gibi faaliyetler
sonucu oluşan sera gazlarının etkilerinin karbondioksit (CO₂) cinsinden eşdeğerlerinin hesaplanması çalışmasıdır. Karbon ayak izi çalışmaları tedarik zinciri,
üretimde verim arttırma, kaynak ve enerji verimliliği
sağlama ve pazarlama acısından fayda sağlamaktadır. Sera etkisi yaratan gazlar, kısmi de olsa, küresel
ısınmanın, yani küresel ısının yeryüzündeki hayatı
tehdit edecek derecede artmasının nedenleri arasında gösteriliyor.

Paris Anlaşması
191 ülkenin imzasını taşıyan Paris Anlaşması, iklim değişikliği için ilk kez bağlayıcı kurallar içermesi ve bir
gün içinde küresel nitelikte en fazla imza toplayan
anlaşma olması nedeniyle tarihi önem taşıyor.
2015 Aralık’ta imzalanan anlaşmanın ana hedefi, küresel ortalama sıcaklık artış limitinin yüzyılın sonuna
kadar 1,5 ile 2 derece arasında sınırlandırılması. 21.
yüzyılın ikinci yarısında net sıfır emisyonlara ulaşılmasına dair hedefleri de içeren taahhütler, Paris Anlaşması’nı kabul eden tüm ülkelerce tanındı.

Kyoto Protokolü dururken neden yeni bir
anlaşma imzalandı?
Aslına bakarsanız, 1997’de imzalanan Kyoto Protokolü, protokolün senato tarafından onaylanmaması sonucunda ABD’de hiç hayata geçmedi. En fazla sera
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gazı salınımına neden olan ABD’nin
Kyoto Protokolü’ne tâbi olmaksızın kendi karbon pazarlarını oluşturarak kendi
politikalarını uygulaması, diğer gelişmiş
ülkelerin tek tip taahhütlerle bağlı tutulması ve çoğu gelişmekte olan ülkenin
protokolle ortaya konulan hedefleri yerine getirememesi Kyoto Protokolü’nün
başarısızlığına neden oldu. Bunun üzerine 2015 sonunda yeni bir iklim değişikliği anlaşmasının tamamlanarak
2020 yılında yürürlüğe girmesine karar
verildi.

Karbon ayak izi nedir?
Karbon ayak izi, en genel tanımıyla
her bir bireyin insansal faaliyetleri sonucu doğada meydana getirdiği karbondioksit miktarıdır. Ton ve metreküp
ile ifade edilen karbon ayak izi miktarı
kişisel tercihlerden bağımsız olarak attığımız her adımda kullandığımız enerji
türü ve miktarına göre farklı oranlarla
varlık gösteriyor. Hemen her adımımızı
takiben oluşturduğumuz karbondioksitler yani karbon ayak izimiz, doğrudan
yaşadığımız dünyaya, doğal hayata ve
çevremize geri dönülmez ve ekstra bir
çaba sarf etmeden telafi edilemez zararlar veriyor.

Güneşin doğrudan etkisi ve dünyanın
hareketleri gibi doğal nedenlerden bağımsız
olarak, küresel ısınma ve buna bağlı olarak
meydana gelen iklim değişikliğinin temel
nedeninin insan faaliyetleri olduğunu net
bir biçimde söylemek mümkün.

,,

Karbon ayak izi nasıl hesaplanır?
Karbon ayak izi nasıl hesaplanır? sorusunun cevabı, ölçüm yapılacak kurum
veya tesisin etki alanının sınırlarının

çizilmesi ile başlıyor. Sınırlar hem finansal hem de organizasyon alanına göre
belirlenebiliyor. Karbon ayak izinin azaltılmasında ilk yıl alınan rapor referans
olarak kullanılıyor. Doğru bir hesaplama
için de tüm envanter sayıma dahil ediliyor.

Karbon ayak izi nasıl ölçülür?
Karbon ayak izi bütün karbon emisyonlarının toplamı olarak ifade ediliyor. Ne
kadar karbon salınımına sebep olduğunuz hesaplanırken de günlük, aylık ve
yıllık aktiviteleriniz hesaba katılıyor. Genelde yıllık olarak hesaplama yapılıyor.
Karbon ayak izini ölçmenin en iyi yolu
ne kadar fosil yakıt kullandığınızı ölçerek hesaplanabiliyor. Çünkü en büyük
karbon ayak izine sebep olan etken fosil yakıtlar olarak öne çıkıyor.

Küresel ısınma ve buna bağlı olarak gelişen iklim değişikliği dünyamıza ne gibi
zararlar veriyor gelin hep birlikte bakalım;
Öncelikle küresel ısınma bu düzeyde
devam ederse, eriyen buzullar sonucu
dünyadaki su seviyesinin ortalama 20
cm kadar yükseleceği düşünülüyor. Bu
durum, deniz seviyesine yakın ada ülkelerinin birçoğunun sular altında kalacağı anlamına geliyor.
Doğal yaşam alanı kutup bölgelerindeki
buzullar olan birçok canlı türünün nesli
tükenecek. Dünyanın önemli bir kısmında verimli araziler sular altında kalacak
ve dünya ciddi bir açlık sorunuyla karşı
karşıya kalacak.
Yaşanan iklim değişikliği coğrafi yapıyı
da etkileyeceği için tüm dünyada deprem, sel ve daha birçok doğal felaket
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Oluşturduğumuz karbon ayak izlerinin
doğal yaşamda bulduğu somut karşılığı,
küresel ısınma, iklim değişikliği ve
bunlara bağlı olarak doğal yaşamın yok
olması olarak tanımlayabiliriz.

,,

önlemez düzeye ulaşarak milyonlarca
insanın yaşamını yitirmesine neden olacak. Güneşin doğrudan etkisi ve dünyanın hareketleri gibi doğal nedenlerden bağımsız olarak, küresel ısınma ve
buna bağlı olarak meydana gelen iklim
değişikliğinin temel nedeninin insan faaliyetleri olduğunu net bir biçimde söylemek mümkün. Özellikle son yıllarda
teknolojinin de hızla gelişmesiyle birlikte kullanılan yakıt ve enerji miktarındaki
artışa bağlı olarak sürekli artan karbon
dioksit ve sera gazı oranı, evreni ciddi
biçimde tehdit ediyor. Peki, insanoğlu
bunu nasıl yapıyor ve oluşan bu zehirli
gazla atmosfere nasıl zarar veriyor?
Aslında sorunun cevabı oldukça basit;
dünyanın yüzeyinde bulunan bazı taba-
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kalar, güneşten gelen kimi zararlı ışınları süzerek yeryüzüne sadece ısınma
ve aydınlanma için gerekli olanı gönderiyor. İnsan faaliyetleri oluşan karbondioksit ve sera gazları ise atmosferde
yükselerek dünyanın üzerindeki bu
koruyucu katmanların deforme olmasına neden oluyor. Deforme olan tabakadan dünyaya süzülen zararlı ışınlar ise
çeşitli alanlarda dünyaya ciddi zararlar
veriyor.

Felaketin eşiğinde
Oluşturduğumuz karbon ayak izlerinin
doğal yaşamda bulduğu somut karşılığı, küresel ısınma, iklim değişikliği ve
bunlara bağlı olarak doğal yaşamın yok
olması olarak tanımlayabiliriz. Fosil yakıtların kullanımında meydana gelen artış, temel oksijen kaynağı olan ormanların gün geçtikçe azalması, hızlı nüfus
artışı ve nüfus artışına paralel olarak
tüketim hızının hat safhaya gelmesi ve
daha birçok unsur karbon ayak izimizin
artmasına neden olan en belirgin aktiviteler arasında. Her geçen gün düzenli
olarak artış gösteren karbon ayak izi
miktarını bireysel ve kurumsal olarak

sınıflandıracak olursak, doğaya salınan
karbondioksit miktarında belirleyici aktörün kurumlar olduğunu açıkça söyleyebiliriz.

Karbon ayak izi miktarımı nasıl
azaltırım?
Teknolojinin hızla geliştiği, tüketim eğiliminin günden güne arttığı ve bunlar
gibi onlarca nedene bağlı olarak artan
karbon ayak izi miktarını temel yaşamsal faaliyetlerimizden vazgeçemeyeceğimiz için doğrudan sıfıra indirmemiz
mümkün değil. Fakat kimi yaşam alanlarımızı yeniden düzenleyerek ve rutin
günlük faaliyetlerimizde kimi önlemler alarak karbon ayak izi miktarımızı
en aza indirmeyi başarabiliriz. Karbon
ayak izi miktarımızı en aza indirebilmemiz için alınabilecek kimi önlemleri şu
şekilde sıralamak mümkün;
• Gereksiz elektrik sarfiyatı karbon
ayak izi miktarını doğrudan artıran bir
unsurdur. Kulanım halinde olmayan ve
elektrik tüketen her şeyin kapalı tutulması karbon ayak izi miktarınızı en aza
indirecektir.
• Isınma ve duşta minimum sıcaklıkta su
kullanımı gereksiz elektrik ve enerji kullanımını önleyecektir.
• Şehir içindeki kimi ulaşımlarınızı mümkün olduğunca yaya olarak gerçekleştirmeniz karbon ayak izi miktarınızı
azaltmanız için ciddi oranda etkili olacaktır.
• Su vb. doğal kaynakları yeterli düzeyde kullanmak, ucuz olduğunu düşünerek gereğinden fazla kullanma alışkanlığından vazgeçmek oldukça önemlidir.
• Sık sık alışveriş yapmak yerine uzun
aralıklarla ve tek seferde alışveriş yapmayı deneyin. Unutmayın küçük bir ayrıntı olmasına rağmen alışveriş sonrası
alınan market poşetleri ve gıda ambalajları geri dönüşümlü olmadığı ciddi
düzeyde karbon ayak izi üretimine yol
açar.
• Evinizi ısınma gibi konularda ekstra
enerji gerektiren dezavantajlardan kurtarın. Evinizde iyi bir yalıtım sistemine
sahip olmak, hem cebinize hem de doğaya karşı oldukça faydalıdır.
• Enerji tasarrufu özelliği taşıyan ev
gereçleri kullanmak başlangıçta biraz
maliyetli olsa da sonradan sizi hem
karlı hem de doğa dostu yapar. Tasar-

ruflu ampuller ve A sınıfı enerji tüketen
beyaz eşyalar bu gereçler içinde en iyi
örneklerdir.
• Hem alışverişte hem de ev gereçlerinde geri dönüşümlü materyaller kullanmak oldukça önemlidir.
• Tükettiğiniz ürünün niteliği kadar zamanı da önemlidir. Bir sebze ya da meyveyi mevsimi dışında tüketiyorsanız,
onun üretilmesi için doğal olmayan ve
gereğinden çok fazla enerji kullanıldığından emin olabilirsiniz. Aynı şekilde
mevsimi dışında tüketilen ürünlerin ithal
ürünler olması ve ithal edilirken ulaşım
ve yakıt açısından ciddi oranda karbondioksit miktarına neden olmuş olma ihtimalini gözetmek.
• Atıklar azaltılmalıdır. Doğada bozulmayan ambalaj ürünlerin kullanılmasına
son verilmelidir.
• Bitkisel ve hayvansal atıklar çöpe atılmamalıdır. Bunlar gübre olarak değer-

lendirilmelidir.
• Kullanılan arabalar düşük güçlü olmalıdır. Eğer mesafeler fazla değilse yürümek ya da bisiklete binmek tercih edilmelidir. İlla arabayla işe gitme durumu
söz konusuysa, araç paylaşılmalıdır.
• Araçlarda takip mesafesi ayarlanırsa,
gaz-fren kullanımı da azalır. Bu da yakıt
tasarrufu konusunda katkı sağlar.
• Tasarruflu ampuller kullanılmalıdır.
• Yenilenebilir enerji değerlendirilmelidir.
• Mümkünse doğalgaz yerine güneş
enerjisi tercih edilmelidir.
• Buzdolabı ve klima gibi cihazlar, A sınıfı, doğa dostu olmalıdır.
• Seyahata gidecekseniz toplu taşıma,
uçak, tren gibi ulaşım araçlarını tercih
etmelisiniz.
• Geri dönüşüme gereken dikkat gösterilmelidir.

Küresel ısınmaya yol açan sera gazları günümüzde insanların
tükettiği enerji miktarıyla da doğru orantılı olarak artmaktadır. Atmosferin küçük ama en önemli bir bileşeni olan Karbondioksit
soluma ve volkanik patlama gibi doğal süreçlerle veya fosil
yakıtlarının kullanımı gibi insan faaliyetlerinin sonucunda açığa çıkar. Karbon ayak izi yeryüzünde yaşayan tüm insanların
günlük yaşamında kullandığı ve satın aldığı ürünler, ısıtma
soğutma için harcadığı enerji, yaşamı boyunca kullandığı
ulaşım araçlarının atmosfere yaydığı karbon miktarı gibi
birçok değişkenin biraraya gelmesiyle oluşan, bireyin
atmosfere yayılmasına neden olduğu karbon miktarını
işaret eden bir terimdir. Başka bir ifadeyle kullandığımız ürünlerin tamamı ve gerçekleştirdiğimiz her
faaliyet için gerekli olan enerjinin üretimi sırasında
atmosfere salınan birim karbondioksit cinsinden
karbon gazı toplamını ifade etmektedir.
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GÖRÜŞ

Güneşi

aklımızla seviyoruz
3) Çünkü her geçen gün, her yerde PV
panel uygulamaları eksponensiyal artıyor ve geliştiriliyor.

Elektrik Yüksek Mühendisi
Yalçın SARAÇOĞLU

G

eçen sayıda Güneş’in gücü ve
yaşamsal önemi üzerinde durmuş ve kadim toplulukların onu
nasıl sevdiğini anlatmıştım. Onlar, daha
çok gönülleriyle sevmişlerdi ve ellerinden gelen buydu. Ama 21.Yüzyılda bizim
konuyu farklı değerlendirmemiz gerekiyor; bize bu yakışır. Biz onu aklımızla sevebilmeliyiz. O, soylu-soysuz, zengin-fakir, adil-zalim ayırt etmeden bize yaşam
enerjisini gönderiyor, bunun farkındayız.

Astrolojiyle ilgilenenler bilir, Kova Çağında yaşıyoruz. Kova burcu yeniye
dönüktür, eski ve kemikleşmiş yapıları
yıkar. Bir ütopya gerçekleştirmek ister,
keşiflerden ve teknolojiden yanadır. Hayal gücümüzü ve yaratıcılığımızı geliştirir.
Bu yıl içinde yaşamını yitiren Avustralyalı
karikatürist Tandberg’in çizdiği bir kara
mizah örneği değil midir? İşverenin mühendisine çıkıştığı konuya bakın!
Bu girişten sonra sizlere burada teknolojik olanakların sunduğu birçok uygulamadan söz etmeye başlayabilirim. Ama
önceliği çatılarda kullanmaya başladığımız fotovoltaik (PV) güneş panellerine
vermek istiyorum.

ne dönüştürme yeteneği aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere yeni bulgularla her geçen gün biraz daha artıyor.
2018 verilerine göre en yüksek “ticari”
verim oranı yüzde 22,5 olmakla birlikte,
piyasada satılan panellerin verimi yüzde
15 ile yüzde 17 arasında değişiyor. Ama
daha 2003 yılında, araştırma merkezlerinin uzay araçlarında kullanmak üzere
üretilen çok katmanlı güneş panellerinde verimin %44,7 oranına ulaştığı bildirilmektedir. Bu, güneş tayfının farklı dalga
boylarındaki enerjisi kullanılarak yapılacak ticari amaçlı panel kullanımının yakında hayata geçebileceğini göstermiyor mu?
Şu minnacık şeyin yaptığı inanılır gibi
değil:

Ev ve sanayi tesislerinin çatısında:

Tarıma elverişli olmayan alanlarda:

Göller üzerinde:

2) Çünkü PV panelleri her geçen gün
ucuzlamaya devam ediyor. ABD verilerine göre 2018 ortalama “toplam tesis
maliyeti”Watt başına $3,14 dolayında.

Su kanallarını üzerinde, vb.

Niçin PV güneş paneli?
1) Çünkü PV panel verimi, yani güneş
enerjisini kullandığımız elektrik enerjisi-
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Güneşi aklımızla sevmeye devam ediyoruz.

