HİÇBİR ŞEY
İMKANSIZ DEĞİL!
güçlerinde temiz enerji elde
edilmektedir. Ancak ülkemizde
temiz enerji anlayışı ve
uygulamalarının
yaygınlaştırılması gecikmiştir.

Yenilenebilir
enerjilerle hem
ekonomimize, hem de
dünyaya büyük katkı
sağlamak artık sizin
elinizde.
40 yılı aşkın süreden beri güneş
enerjisi ile ilgilenmekteyim.
Güneş enerjisinin elektrik
enerjisine dönüştürülmesi
(photo-voltaic güneş pilleri) ve
ayrıca vakumlu ısı transfer tüpleri
vasıtasıyla sıcak su elde edilmesi
konularında sistem ve
uygulamaları hakkında bir çok
ülkede incelemelerde bulundum.
Ancak gerek photovoltaic
hücrelerin imalatı ve gerekse
uygulamaları, İngiltere'de BP
Petrol'un yan kuruluşu BP Solar
Energie, İtalya'da AGIP Petrol’ün
yan kuruluşu ANSOLDO Euro
Solar ve Fransa'da Total Solar
Energie gibi petrol şirketlerinin
yani tröstlerin elinde
bulunmaktaydı. Ancak son yıllarda
Uzak Doğu ülkelerinin
acımasızca kopyaladığı ürünlerle
sektör hızlı bir gelişme ve
büyüme göstermiştir. Sizlerin de
bildiği üzere bugün artık
photovoltaic piller ile yüksek
güçlere varan Megawat

Şu ana kadar Türkiye’de devlet
tarafından güneş enerjisiyle ilgili
küçük çapta ve büyük çapta bir
çok teşvik ve destek
bulunmaktadır. Bu kapsamda
yayınlanan kanun ve
yönetmenliklerle üretilen
enerjinin devlete satılması imkanı
sağlanmıştır. Desteklerin amacı
kendi ihtiyacını karşılamak
olmasına rağmen mevzuatlarda
bulunan açıklarla yönetmelikte
yayınlanan amaçların dışına
çıkılarak enerji ticareti yapıldığı
görülmektedir.
Güneş enerjisi ile ilgili olarak Ege
Üniversitesi’nde 1978 yılında
Güneş Enerjisi Enstitüsü
kurulmuş olup, ülkemizde bu
alanda kurulmuş olan ilk ve tek
enstitüdür. Bu enstitü yıllarca
kongre, sempozyum ve sergiler
düzenlenmiştir. Yine bu enstitünün
proje yürütücülüğünde kurulan
Ulusal Fotovoltaik Teknoloji
Platformu-UFTP ile Ege Bölgesi
Sanayi Odası tarafından ortaklaşa
Temel Fotovoltaik Güç Sistemleri
Eğitim Kursları
düzenlenmekteydi.
İzmir ve Ege Bölgesinin mevcut
Pazar büyüklüğüne rağmen
güneş enerjisi ile ilgili yeterli
faaliyet bulunmamaktadır.
Bu amaçla İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü kampüsünde bulunan
İztekgeb'te ve Dokuz Eylül
Üniversitesi Kosgeb Teknoloji
Merkezin de Ar-Ge Projeleri ile
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çalışmalarda bulundum.
Türkiye’de toplam 142 Organize
Sanayi Bölgesi içerisinde ilk defa
10 Nisan 2013 tarihinde TEİAŞ
Ankara’ya yaptığım başvuru ile
35001 onay kodu ile ilk
GES projesi ve RES projesi
tarafıma ait olup İAOSB`de
kurulmasını sağladım.
Bireysel başvurularım ve kişisel
girişimlerimle temiz enerji
alanında farkındalık yaratmayı ve
bu alana dergimiz ile geniş
kitlelere ulaşarak dikkat
çekmeyi hedeflemekteyim.
Kasım Kutlu

NE VAR NE YOK
ENAR–Enerji Araştırma
Geliştirme Yönetmeliği VAR
Destek YOK. ENAR Enerji
Bakanlığına bağlı.
Kentsel Dönüşüm Projeleri
VAR Çatılarda Güneş Paneli
Uygulamaları YOK. Kentsel
Dönüşüm Uygulamaları Çevre
ve Şehircilik Bakanlığına bağlı.
Organize Sanayi Bölgelerinde
Milyonlarca metrekare çatı VAR,
Çatılarda Güneş Paneli
Uygulaması YOK.
Organize Sanayi Bölgeleri Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığına bağlı.
Hindistanda Yenilenebilir
Enerji Bakanlığı VAR, ülkemizde
bu işlerin tek bir elden takip
edecek Bakan YOK, Bakanlık YOK.
Türkiye’de güneş VAR,
güneşten enerji üreten YOK.

İÇİNDEKİLER
güneş enerjisi
3 Türkiye'de
santrali yatırımlarında
büyük artış
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GÜNEŞ ENERJİSİ
SANTRALİ YATIRIMLARINDA

BÜYÜK ARTIŞ

Türkiye'de
yenilenebilir enerji
kaynaklarını
kazanca
dönüştürmek
isteyen
girişimcilerin güneş
enerjisi santrali
(GES) yatırımları her
geçen gün
artıyor.

Türkiye'de yenilenebilir enerji

kaynaklarını değerlendirmek
isteyen girişimcilerin teşviklerle
de desteklenen güneş enerjisi
santrali (GES) yatırımları her
geçen gün artıyor.
Türkiye'nin yenilenebilir enerji
potansiyelini değerlendirmek
isteyen girişimciler, halk arasında
"güneş tarlası" olarak da
nitelendirilen güneş enerjisi
santrali kurma çabalarını
hızlandırdı.
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Geçen yıl 800 megavat olan GES
kurulu gücü, hükümetin
teşviklerle desteklediği yatırımlar
sonucu yılın Ocak-Ekim
döneminde 2 bin megavatın
üzerine çıktı. Lisanssız güneş
enerjisi santrallerinin sayısı ise bin
42'den 2 bin 442'yi aştı.
Girişimcilerin bu alandaki ilgisiyle
birlikte bu alanda hızlı yükseliş
devam ediyor.

HABER
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MAKALE

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ
ARTIRILMASI POLİTİKALARI
rekor kırılmıştır. Ülkemizde ise
2016 yılında %55 olarak
gerçekleşen bu değer 2017
sonunda % 65 olarak gerçekleşmiştir.

Dr. Oğuz Can

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü

Yenilenebilir enerji kaynaklarının
değerlendirilmesi ve enerji
verimliliğinin arttırılmasına
yönelik politikaların ve
stratejilerin oluşturulması
Bakanlığımız görev alanı içinde
olup Bakanlığımız strateji ve
politikaları; enerji arz güvenliği,
alternatif enerji kaynakları,
kaynak çeşitliliği, yerli
kaynakların ekonomiye
kazandırılması, sürdürülebilirlik,
enerji piyasalarında serbestleşme
ve enerji verimliliği temellerine
dayanmaktadır. Bu
politikalarımız, jeopolitik
konumumuzun avantajları
kullanılarak ve ülke gerçekleri ile
küresel ölçekli dinamikler
çerçevesinde yönetilmektedir.
Bilindiği üzere 2016 yılında
Dünya genelinde net kapasite
eklemelerinin %66’sı yenilenebilir
enerji kaynaklarından sağlanarak

Özellikle; güneş enerjisine dayalı
elektrik üretim tesislerinin kurulu
gücü 2017 yılı sonu itibariyle
3.420 MW olarak gerçekleşmiş
olup eklenen kurulu güç
kapasitesi itibariyle Avrupa’da ilk
sıraya yerleşmiş olup sadece
güneş enerjisine dayalı elektrik
üretim tesis yatırımları 2,8 milyar
ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.
2018 yılının ilk çeyreğinde ise
güneş enerjisi sektörümüz
ivmelenmesi devam etmiş olup
yaklaşık 600 MW’lık kurulu güç
devreye alınmıştır.
Sayın Bakanımız tarafından
açıklanan Milli Enerji ve Maden
Politikasının ilk uygulaması olan
Yenilenebilir Enerji Kaynak
Alanları (YEKA), niteliği ve
kapsamı gereği dünyada birçok
ilki gerçekleştirmeyi
amaçlamaktadır. Uygulamayla,
yatırımcıdan yenilenebilir enerji
kaynaklı elektrik üretimi
gerçekleştirmesini, elektrik
üretiminde kullanılan ekipmanın
ülkemizde üretilmesini ve
ekipmanın gelişen teknolojiye
uyumunun sağlanması için
araştırma – geliştirme faaliyetini
gerçekleştirmesi beklenmekte
olup yatırım sürecinin
hızlandırılması hedeflenmektedir.
Bu amaçlar doğrultusunda;
09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı
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Resmi Gazete'de Yenilenebilir
Enerji Kaynak Alanları
Yönetmeliği yayımlanmış ve
rüzgar ile güneş kaynaklarına
dayalı olarak 1000’er MW
bağlantı kapasiteli iki adet YEKA
yarışması gerçekleştirilmiş ve
yarışmaları kazananlarla YEKA
Kullanım Hakkı Sözleşmeleri
imzalanmıştır.
Bu kapsamda yapılan Karapınar
YEKA projesiyle 600.000 hanenin
elektrik enerjisi ihtiyacının
karşılanması, yıllık 500 MWpPV
panel üretiminin gerçekleşmesi
ve 10 yıl boyunca araştırma –
geliştirme faaliyetleri
gerçekleştirilecektir. Söz konusu
yatırımın yaklaşık 1.3 milyar ABD
dolar olarak gerçekleşmesi
öngörülmektedir. Aynı şekilde
Ağustos ayında yapılan Rüzgar
YEKA yarışmasında ise yaklaşık
1.100.000 hanenin elektrik
enerjisi ihtiyacının karşılanması,
yıllık asgari 150 adet veya toplam
kurulu gücü 400 MW olan rüzgar
türbinin üretiminin gerçekleşmesi ve 10 yıl boyunca araştırma –
geliştirme faaliyetinin gerçekleştirilecektir. Rüzgar YEKA’sında ise
yatırım bedelinin 1.1 milyar ABD
Doları olarak gerçekleşmesi
beklenmektedir.
Bu anlamda ülkemizin elektrik
üretimi, ekipman üretimi ve insan
kaynağı kapasitelerinin gelişimi
sağlanacak olup Sayın Bakanımız
tarafından açıklanan deniz üstü
rüzgar YEKA, karasal rüzgar YEKA
ve depolamalı güneş YEKA
çalışmalarımız son sürat devam

MAKALE
etmekte olup 23/03/2018
tarihinde Genel Müdürlüğümüz
internet sitesinde Aday YEKA’lar
ilan edilmiştir. Ayrıca, güneş
enerjisine dayalı Aday-YEKA’lar
sırasıyla Hatay – Erzin, Niğde –
Bor ve Şanlıurfa – Viranşehir
olarak belirlenmiştir. Sayın
Bakanımız tarafından Türkiye’nin
ilk deniz üstü projesi için Gelibolu
– Şarköy, Saros ve Kıyıköy’de
rüzgar enerjisine dayalı
Aday-YEKA’lar ilan edilmiştir.
Genel Müdürlüğümüzce
yürütülecek olan idari ve teknik
değerlendirmeler sonucunda söz
konusu alanlar derecelendirilecektir.
Ayrıca, 2/01/2018 tarihli ve 30289
sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer
sayısında yayımlanan Ulusal
Enerji Verimliliği Eylem Planı
2017-2023 kapsamında Elektrik
İletim ve Dağıtım Faaliyetleri
Verimlilik Artışının Geliştirilmesi
eylemi dahilinde dağıtım şirketleri
için dağıtık üretimin yaygınlığına
ilişkin bir performans kriterleri
tanımlanacak ve yaygınlaştırma
imkânlarının belirlenmesi
hedeflenmektedir. Bunların
yanısıra, dağıtım şirketlerinin

görev bölgelerinde dağıtık
üretime yönelik hedefleri
belirlenecektir.
Bu kapsamda konut çatı tipi
GES’lerin süreçlerinin
kolaylaştırılması açısından gerçek
kişiler için gelir vergisinden
muafiyet sağlanmasına yönelik
Kanun değişikliği TBMM Genel
Kurulu’nda kabul edilmiş olup
Sayın Cumhurbaşkanımızın
Kanun değişikliğini onaylamasıyla beraber yürürlüğe girecektir.
Böylece, enerji mevzuatında
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yaşanan sadeleşmenin ardından
İmar Kanunu’yla başlayan
sürecin son Kanun değişikliyle
ivmeleneceği değerlendirilmektedir.
Bilindiği üzere; 31/12/2020 tarihi
sonrasında Yenilenebilir Enerji
Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM)’nın ömrü tamamlanacak olup yeni destekleme
mekanizması üzerinde
çalışmalar sürmekte, mümkün
olan en kısa süre içerisinde de
ilgili paydaşlarla paylaşılacaktır.

HABER

AB Yenilenebilir
Enerji Raporu açıklandı
Avrupa Birliği’nin 2030’a kadar

yenilenebilir enerjinin payını iki
kat artırması ekonominin
iyileşmesine hizmet ederken,
emisyon azaltımı için kilit önem
taşıyor. Yayınlanan rapor, yenilenebilir enerjinin payının yüzde 34’e
çıkarılabileceğini ortaya koyuyor.
Böylelikle ekonomik gelişme
tetiklenebilir ve emisyon azaltım
hedeflerinin de gerçekleştirilmesi
kolaylaşabilir.
Uluslararası Yenilenebilir Enerji
Ajansı IRENA tarafından Brüksel’de yayınlanan rapora göre,
Avrupa Birliği 2030’a kadar
yenilenebilir enerjinin toplam
tüketilen enerji içindeki payını
yüzde 34’e -2016 payının iki katı
kadar- çıkarabilir ve ekonomiye
olumlu katkıda bulunabilir.
Avrupa Komisyonunun isteğiyle
hazırlanan “Avrupa Birliği için
Yenilenebilir Enerji Olasılıkları”
raporunun tanıtım toplantısında
sonuçları paylaşan IRENA Genel
Direktörü Adnan Z. Amin,
yenilenebilir enerjinin payının
daha da artırılmasının günümüz
teknolojisiyle çok daha kolay
olduğunu ve bunun 2030 yılına
kadar AB GSYH’sinin yüzde
0,3’üne denk bir ek yatırımla

-yaklaşık 368 milyar Euro/yılmümkün olduğunu belirtti. AB’de
halihazırda yenilenebilir enerji
sektöründe çalışan 1,2 milyon kişi
sayısı da böylece ciddi bir artış
gösterebilir.
Yenilenebilir enerjinin payının
artırılmasıyla, emisyonlarda 2030
yılına kadar yüzde 15’lik
(İtalya’nın toplam emisyon
miktarı kadar) ek bir azaltım
sağlanabilir. Bu azaltımlar, AB’nin
emisyonlarını 1990 seviyelerine
göre yüzde 40 azaltma hedefine
uyum göstereceği gibi, AB’yi
uzun vadeli karbonsuzlaşma
yolunda doğru bir rotaya
sokabilir. Yenilenebilir enerji
payındaki artış, enerji maliyeti ve
önlenen çevresel ve sağlık
maliyetleri göz önüne
alındığında, 2030 yılına kadar
yılda 44 milyar ile 113 milyar
avroluk bir tasarruf sağlayabilir.
IRENA Genel Direktörü Adnan Z.
Amin’e göre: “Avrupa yıllardır
uzun vadeli, iddialı hedefler ve

8

güçlü politika önlemleri
sayesinde yenilenebilir enerjinin
küresel ölçekte
yaygınlaştırılmasında öncü rol
üstlendi. AB, iddialı ve
gerçekleştirilebilir yeni bir
yenilenebilir enerji stratejisiyle,
yatırımcı ve planlamacılara
piyasada güven ortamı
sağlamanın yanı sıra istihdam da
sağlayabilir, halk sağlığını
iyileştirebilir ve iklim hedefleriyle
uyumlu, daha güçlü bir
karbonsuzlaştırma politikası
izleyebilir.”
Raporun çok doğru bir zamanda
yayınlandığına değinen Avrupa
Komisyonu Enerji ve İklim Komiseri Miguel Aria Cañete ise
görüşlerini şöyle ifade etti:
“Rapor, yenilenebilir kaynak
maliyetlerinin son birkaç yıl
içinde önemli derecede
düştüğüne dair kendi değerlendirmelerimizi doğruluyor.
Avrupa’nın yenilenebilir enerji
politikalarına son şeklini verecek
ve önümüzdeki günlerde

HABER
iddia seviyemizi belirlerken bu
yeni gerçeklikleri de göz önüne
almamız gerekiyor”

enerjinin %42’sini, sanayide
%36’sını ve ulaşımda %17’sini
sağlayacaktır.

Rapor, tüm AB üyesi ülkelerin
uygun bir maliyetle yenilenebilir
enerji potansiyelini artırabileceğinin altını çiziyor ve yenilenebilir
enerji kaynaklarından üretilen
ısınma ve soğutma seçeneklerinin AB’nin bu ek potansiyelinin
üçte birinden fazlasını teşkil
ettiğine değiniyor. Dahası, AB’nin
uzun vadeli karbonsuzlaşma
hedeflerinin gerçekleştirilmesi
için yenilenebilir enerjiyle çalışan
tüm ulaşım seçeneklerine de
ihtiyaç duyulacak.

AB’nin uzun vadeli
karbonsuzlaştırma hedeflerini
tutturması için, elektrikli araçlar
dahil tüm yenilenebilir enerji
kaynaklı ulaşım seçeneklerine ve
hem ileri teknoloji, hem de
geleneksel bioyakıtlara
gereksinim duymaktadır.

Raporda yer alan diğer
temel bulgulardan bazıları:
2030 yılına kadar yenilenebilir
enerjinin payının %34’e çıkarılması için yapılması gereken
tahmini ortalama yenilenebilir
enerji yatırımı 62 milyar Avro’dur.
Raporda bahsi geçen yenilenebilir enerji potansiyeliyle, 327 GW
kurulu gücünde rüzgar enerjisi
(referans senaryodan 97 GW daha
fazla) ve referans senaryodan 86
GW daha fazlasına denk gelen
270 GW kurulu gücünde güneş
enerjisi sağlanabilecektir.

Rapor, Avrupa Komisyonu’nun
Kasım 2016’da başlayan ve
yenilenebilir enerjinin
yaygınlaştırılması için bir çerçeve
sunan “Tüm Avrupalılar için Temiz
Enerji” çalışmasının devam eden
görüşmelerine de katkı sunuyor.
Avrupa Birliği için Yenilenebilir
Enerji Olasılıkları raporu,
IRENA’nın Remap olarak
adlandırdığı ve uygun maliyetli
bir sürdürülebilir enerji geleceği
için ülkelerin, bölgelerin ve
dünyanın yenilenebilir enerji
artırma potansiyelini belirleyen
yol haritasının bir parçasıdır. Bu

Isı pompaları ve elektrikli
araçların hızla yaygınlaştırılması,
referans senaryoda %24 olan
elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını %27’ye çıkaracaktır.
Yenilenebilir enerjinin elektrik
sektöründeki payı 2015’teki
%29’dan, 2030 yılında %50’ye
çıkacaktır.
Nihai kullanım sektörlerinde
yenilenebilir enerji, binalarda
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yol haritası elektrik üretimi,
ısıtma, soğutma ve ulaşımda
yenilenebilir enerji seçeneklerine
odaklanmaktadır. REmap’ın
Avrupa çalışması, 10 AB üyesinin
(AB enerji tüketimin %73’ünü
teşkil eden) mevcut REmap
çalışmalarının detaylı analizlerini
temel almakta ve diğer 18 üye
ülkenin yüksek düzey analizleriyle
birleştirmektedir.
IRENA (International Renewable
Energy Agency- Uluslararası
Yenilenebilir Enerji Ajansı)
hakkında:
IRENA, 154 üye (153 ülke ve
Avrupa Birliği) tarafından yenilenebilir enerji işbirliği ve bilgi
değişiminin küresel merkezi
olarak yetkilendirilmiştir.26 ülke
ise üyelik aşamasındadır ve aktif
katılım sağlamaktadır. IRENA,
sürdürülebilir kalkınma, enerji
erişimi, enerji güvenliği ve düşük
karbonlu ekonomik büyüme ve
refah için her tür yenilenebilir
enerjinin yaygın ve sürdürülebilir
kullanımını teşvik etmektedir.
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Enerjide Bin 90
Yeni Şirket Kuruldu
Enerjinin alt sektörlerinden elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ile madencilik ve
taş ocakçılığı alanında, geçen yıl bin 90 şirket ve 274
gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

şirket, 8 milyar 848 milyon 544
bin 147 lira sermaye ile kuruldu.
Aynı dönemde madencilik ve taş
ocakcılığı alanında faaliyet
göstermek üzere kurulan 487
şirket için yapılan sermaye
yatırımı ise 100 milyon 426 bin
374 lira oldu. Böylece geçen yıl
söz konusu sektörlerde kurulan
toplam bin 90 şirketin toplam
sermaye yatırım miktarı 8 milyar
954 milyon 970 bin 521 liraya
ulaştı.
Geçen yıl elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
sektöründe faaliyet gösteren 537
şirket ile 30 gerçek kişi ticari
işletmesi de kapandı.
Madencilik ve taş ocakçılığı
sektöründe ise 76 şirket ile 24
gerçek kişi ticari işletmesi
faaliyetlerine son verdi. Böylece,
geçen yıl söz konusu sektörlerde
613 şirket ve 54 gerçek kişi ticari
işletmesi kapanmış oldu. 2016'da
bu alanlarda faaliyetteyken 392
şirket ve 47 gerçek kişi ticari
işletmesi kapanmıştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğinin (TOBB), 2017 yılına
ilişkin kurulan ve kapanan şirket
istatistiklerine göre, geçen yıl
Türkiye'de toplam 118 bin 20
şirket ve gerçek kişi ticari
işletmesi faaliyete geçti, 32 bin
704 şirket ve gerçek kişi ticari
işletmesi de kapandı.
Geçen yıl kurulan şirketlerin
603'ü elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve
dağıtımında, 487'si madencilik ve
Buna göre Kanunun 10’uncu
taş maddesinde
ocakçılığı alanında
öngörülenfaaliyete
en düşük
geçti.para cezası 980 liradan bin 121

liraya, en yüksek para cezası ise 98
bin 524
liradan,kişi
112ticari
bin 780
liraya
Kurulan
gerçek
işletmesi
çıkarıldı.

sayısı da geçen yıl elektrik, gaz,

buhar ve iklimlendirme üretimi
ve dağıtımında 205, madencilik
ve taş ocakçılığında ise 69 oldu.
Böylece, geçen yıl söz konusu
sektörlerde bin 90 şirket ve 274
gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. 2016'da bu alanlarda faaliyet
göstermek üzere bin 529 şirket ve
480 gerçek kişi ticari işletmesi
kurulmuştu.

TOPLAM SERMAYE
8.9 MİLYAR LİRA
Geçen yıl elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
sektöründe faaliyete giren 603
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MAZHAR ZORLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Kemal Zorlu: Rüzgar Enerjisini
Reddetmek Vatana İhanet Etmektir
zorluğa karşın rüzgar enerjisi
Türkiye'ye kazandırılmak, Türkiye
kendi kaynaklarını kullanmanın
gerekliliğini fark etmek zorunda
diyor.
Bandırma ve Yalıkavak'ta
yatırımların son noktada
olduğunu açıklayan Kemal Zorlu,
ancak bürokrasinin iyice tıkanma
noktasına gelmesinden yakınıyor.

Türkiye'de rüzgar enerjisinin
önünü açmaktan dolayı hissettiği
gururu saklamayan Kemal Zorlu ,
ancak artık hiç mutlu olmadığını
belirtiyor.
"Başka bir ülkede bu kadar mesai
ile 1000 megavatlık santraller
kurulurdu" diyen Zorlu,
bürokraside engellerin kendilerini
çok zorladığını söylüyor. Rüzgar
gibi Türkiye'nin kendi kaynağını,
gücünü kullanmakta niçin üst
üste bu kadar zorluk çıkarıldığını
anlamakta güçlük çektiğini
aktaran Zorlu, duygularını şöyle
dile getiriyor.
"Bizim Güçbirliği olarak farklı bir

misyonumuz vardı. Her zaman
yatırımlarda yönlendirici ve örnek
olmaya gayret ettik. Böyle bir
mefhumu ortaya koyduk ama
hala nasıl olmaz hale getiririz diye
uğraşanlar var ve ben bundan
büyük üzüntü duyuyorum."
Rüzgar enerjisini interkonnekte
sisteme bağlayacak olan trofalar
konusunda çalışmaların
sürdüğünü ancak çok yavaş
ilerlediğini kaydeden Zorlu,
"Ancak Türkiye'de ne yazık ki garip
bir alışkanlık var. Biz önce bahçe
ile otoparkı yapar, sonra binaları
bitiririz. Rüzgarda da bu böyle
önce santraller oluyor sonra nakil
hatları akla geliyor. Ancak her

11

G ÖZLEMCİ

4/2001

HABER

Türkiye Güneş Enerjisi Santralinde
Dünyanın en büyük ihalesini yaptı
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Albayrak,
“2018’de rüzgar ve
güneş enerjisinde
sürpriz adımlar atacağız.
Piyasayı şaşırtmaya ve
‘vay be’ dedirtmeye
devam edeceğiz” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak, sürpriz bazı
adımlarla rüzgarda Yenilenebilir
Enerji Kaynak Alanları (YEKA)
projesinin devam edeceğini
belirterek, “Güneşte dünyanın en
büyük ihalesini yaptık, önemli
adımlar attık. Rüzgarda da,
güneşte de farklı sürpriz

adımlarla devam edeceğiz. Hiçbir
şekilde geri adım atmayacağız.
Büyüme ve gelişme anlamında
piyasayı şaşırtmaya ve ‘vay be!’
dedirtmeye devam edeceğiz”
diye konuştu.
Asgari 10 bin megavat güneş,
10 bin megavat rüzgar yatırımı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak, 2016’da devreye
giren yeni kapasitenin yüzde
55’ini, 2017’de de yüzde 64’ünü
yenilenebilir kaynakların
oluşturduğunu belirterek, şöyle
konuştu:
“Bu, dünyada sayılı bir başarı ve
artarak büyümeye devam
edecek. Yerli ve yenilenebilir
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desteğimiz bu çerçevede devam
edecek. Rüzgarda geçtiğimiz yıl
kurulumda Avrupa’da üçüncü,
dünyada yedinci olduk. 2018 yılı
içinde bu rakamları hem güneş,
hem rüzgarda zorlayacağız, hatta
geçeceğiz. Önümüzdeki 10 yılın
hedefi çizildi. Asgari 10 bin
megavat güneş, 10 bin megavat
rüzgar yatırımı için adımları attık.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Destekleme Mekanizması
(YEKDEM) 2020’de sona eriyor.
‘Devam edecek misiniz’ diye
soruluyor. Birinci ağızdan
söylüyorum; hayır devam
etmeyeceğiz. YEKDEM o günün
koşullarında ciddi bir katkı yaptı
ancak miadını doldurdu. YEKA’yla
daha rekabetçi bir sürece devam
edeceğiz. Destek ve teşvikler

HABER
açısından bakıldığında kamu
maliyesini de olumlu
destekleyecek bir sürece
gireceğiz.”
Albayrak, milli enerji ve maden
politikası doğrultusunda da
bakanlığın adımlarının devam
ettiğini, düşük maliyetli yatırım
fırsatlarının yatırımcıların üst
düzey ilgisini çektiğini söyledi.
Yatırımcının Önünü Açacağız
Türkiye’nin bölgede önemli bir
ihracat merkezi olma
potansiyelini, enerji sektöründe
de güçlenerek artırmaya devam
edeceğine değinen Albayrak,
“Bize düşen yol açmak,
yatırımcının yolunu açmak. Eski
kamu mantığı ile ‘Her şeyi kamu
yapsın’, yok öyle bir şey. Biz
ortamı iyileştirip yatırımın,
yatırımcının önünü açacağız”
dedi.
Albayrak, YEKA ihalesine
dünyadaki en büyük 10 enerji
şirketinden 8’inin girdiğini
hatırlatarak, bunun Türkiye
piyasasının öngörülebilirliği
açısından potansiyelini ortaya
koyduğunu ifade etti.
Yerli kaynaklarda % 50’ye
çıkıyoruz
Bakan Albayrak, bazı çevrelerin
kurulu gücün tamamının rüzgar
ve güneş olması gerektiğine dair
söylemlerde bulunduğunu dile
getirerek, şöyle konuştu:
“80 bin megavatın yüzde 100’ünü
rüzgar yapsın, güneş yapsın
diyorlar. Bu, bazılarının bilgi
sahibi olmadan fikir sahibi olma
yada ortamı manipüle etmek için
oluşturduğu yanlış bilgiler. Baz
yükünden, arz güvenliğine

dengeli bir şekilde portföyü
yönetmek, kullanmak
durumundayız.Önceliğimiz
enerjide dışa bağımlılığı
düşürmekse yerli kaynakların
kullanımında yüzde 30’lardan
40’lara 50’lere çıkıyoruz. Hedef
üçte ikiyse yerli ve yenilenebilir
altyapıyı geliştirirken bu
çerçevede özellikle bu açıdan
hepsinden maksimum düzeyde
faydalanmamız lazım. Güneşten
kömüre, nükleer enerji
kaynaklarına ve tabii ki doğalgaza
kadar. Tüm bu çerçevede enerjide
dışa bağımlılığın minimize
edilmesi için önemli bir atılım
olacak ve bu çerçevede devam
edeceğiz.”

kaynağı maksimum verimlilikle
kullanmak suretiyle maksimum
rekabetin de önünü açmalıyız.
Teknoloji transferi ve yerli üretim
anlamında da önemli adımlar
atılmaya devam edilecek.
Geçtiğimiz 15 yıldan çok farklı bir
planlamayla 10-20-30 yılı
planlıyoruz” dedi.

Daha çok yerli, daha çok
yenilenebilir enerji
Albayrak, Türkiye’nin yaşadığı
küresel ve bölgesel sıkıntılara
rağmen güçlü şekilde yoluna
devam ettiğini, enerji alanında da
bir üst lige çıkmak için hedeflerin
ortaya konulması gerektiğini
vurgulayarak, ‘daha çok yerli ve
daha çok yenilenebilir’
prensibiyle Türkiye’nin kendi
kaynaklarını öncelediğini ve
adımların da bu doğrultuda
atıldığını kaydetti.
Yeni modellerle 30 yılı
planlıyoruz
Bakan Albayrak, rüzgarda
bekleyen kapasitelerle ilgili olarak
yeni adımlar atılacağını
belirterek, “Bu kapasitelerle ilgili
süreci de tamamlayıp sektörün
önünü hızlıca açarak 2018’e çok
net ve somut bir şekilde
ilerleyeceğiz” dedi.
Güneş ve rüzgar enerjisinde yeni
modeller üzerinde çalıştıklarını
dile getiren Albayrak, “Her
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‘Rüzgarda teşvik bitti’
Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa
Yılmaz ise, rüzgar enerjisinden
elektrik üretimini geliştirmek için
geçmişte verilen teşviklerin
amacına ulaştığını belirterek,
“Bugün artık kurulmuş olan bu
gücün bizlere memnuniyet
verdiğini ve bizleri düzenleme
konusunda hakikaten
gayretlendirdiğini bilmenizi
istiyoruz. Bugün artık teşvikler
dönemi bitmiştir. Bundan sonra
daha güzel düzenlemeleri daha
şeffaf yapmak da elbette bizim
görevimizdir” dedi.
Rüzgar eken kazanç biçiyor
Yılmaz, “Deyim yerindeyse bugün
Türkiye’de rüzgar eken kazanç
biçiyor. Günümüz itibarıyla rüzgar
enerjisi, ülkemiz kurulu gücünün
yaklaşık yüzde 8’ini, elektrik
üretimimizin ise yüzde 6’dan
fazlasını oluşturuyor” dedi.

HABER

Endüstri Bölgeleri
Yenilebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA)
GES'te İlk YEKA İhalesi Süreci

T

ürkiye'nin ilk YEKA Endüstri
Bölgesi Adana'da kuruldu.
Arkasından Türkiye'nin ikinci
Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi
Konya Karapınar'da faaliyete
geçirildi. Buranın faaliyete geçmesiyle birlikte Türkiye'nin en büyük
güneş enerjisi santralinin kurulacağı Karapınar Yenilenebilir Enerji
Kaynak Alanı ile ilgili bin
(1.000MW) megavatlık güneş
enerjisi santrali için ihale
gerçekleştirildi. Mart 2017'de
yapılan İhalede en iyi teklifi veren
Kalyon-Hanwha Ortak girişim
grubu aldı.

Kaynak Alanı (YEKA) İhalesinde
kilovat saat başına en düşük
teklifi 6,99 dolar/cent ile Kalyon
ve Güney Koreli ortağı Hanwha
Grubu verdi.

Türkiye'nin en büyük güneş
enerjisi santralinin kurulacağı
Karapınar Yenilenebilir Enerji

EN AZ YÜZDE 60 YERLİLİK
Şartnamede, ilk 500 megavattaki
yerlilik oranının yüzde 60, ikinci

İhale sonrasında yapılacak proje
kapsamında, Türkiye'de yılda
minimum 500 megavat fotovoltaik modül üretim kapasitesine
sahip fabrika kurulumu
gerçekleştirilecek ve 10 yıl boyunca da Ar-Ge yapmak şartıyla
Karapınar YEKA’da bin megavatlık
bağlantı kapasitesi tahsisi yapılacak.
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500 megavattaki yerlilik oranının
da yüzde 70 olması hedefi yer
alıyor.
Sözleşme imzalanmasını takip
eden 21 ayda kurulacak olan
fabrikada üretilecek fotovoltaik
modüller sahada kullanılacak.
Türkiye'nin en büyük güneş
enerjisi santrali olacak Karapınar
YEKA-1 GES, enerji sektöründe
yerlileştirme şartına ve YEKA bazlı
fiyat belirlenmesi esasına dayalı
ilk uygulama olacak. Söz konusu
proje ile gelecek yıllarda yenilenebilir elektrik ve ekipman üretiminin artırılması, teknoloji transferi
yapılması ve dışa bağımlılığının
azaltılmasına önemli katkılar
sağlanması hedefleniyor.
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İlk Yerli Güneş Enerjisi Panel Fabrikası
Ankara'da Kuruluyor

Türkiye'nin ilk yerli entegre

güneş panel üretim fabrikası
Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde kuruluyor. Söz konusu
projeyle Türkiye'nin yenilenebilir
enerji teknolojilerinde bir
üretim merkezi haline gelmesi
hedefleniyor.
Kalyon Holding Enerji Grup
Başkanı Murtaza Ata, Karapınar
Yenilenebilir Enerji Kaynak
Alanları (YEKA) güneş projesi
kapsamındaki Türkiye’nin ilk
entegre panel üretim fabrikasının
Ankara'daki Başkent Organize
Sanayi Bölgesi'nde (OSB)
kurulacağını belirterek,
'Fabrikanın kapasitesi ilk etapta
500 megavat olacak. Ancak tesis
yatırımını, toplamda bin
megavata kadar kapasite artışını
mümkün kılacak şekilde
planladık. 2018 sonunda panel
üretimine başlamayı hedefliyoruz’
dedi.

Ata, proje kapsamında kurulacak
ve 450 milyon dolar yatırım
maliyeti bulunan Türkiye’nin ilk
entegre yerli güneş paneli üretim
fabrikası ile Ar-Ge tesisi için
prensipte mutabakat
sağladıklarını kaydetti.
DÜNYADA SAYILI TESİSLERDEN
BİRİ OLACAK
Sözleşmenin imzalanmasının
ardından fabrikanın inşaatı için
çalışmalara başlanacağını anlatan
Ata, şöyle konuştu: “(Karapınar
güneş YEKA kapsamındaki) Yerli
entegre güneş panel üretim
fabrikamızı Başkent Organize
Sanayi Bölgesi’nde kuracağız.
Esasen biz entegre bir tesis
yatırımı yapıyoruz. Entegre üretim
tesisi ingot/wafer fabrikası, güneş
hücresi üretim fabrikası ve panel
üretim fabrikası olmak üzere üç
fabrikadan oluşacak. Fabrikada
dünyanın en yüksek teknolojisine
sahip güneş panelleri üretilecek.
Bu anlamda dünyadaki önemli
birkaç tesisten biri olacak.
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Ortağımız Hanwha Q-Cells firması
bu yatırıma bütün kaynakları ve
stratejik birikimleriyle tam destek
veriyor. Fabrikanın kapasitesi ilk
etapta 500 megavat olacak ancak
tesis yatırımını toplamda bin
megavata kadar kapasite artışını
mümkün kılacak şekilde planladık.
Bu entegre fabrikanın Kasım
ayında temelini atmayı ve 2018
sonunda panel üretimine başlamayı hedefliyoruz."
Yaklaşık bin mühendis ve teknisyen istihdam edilecek. Toplam bin
kişiye yakın mühendis ve teknisyenin çalışacağı fabrikayla birlikte,
yüzde 80’i Türk mühendislerden
oluşacak en az 100 araştırmacı
mühendisin çalışacağı bir de
Ar-Ge tesisinin faaliyete geçeceğini de anlatan Ata, “Panellerin 2018
sonunda üretiminin başlamasının
hemen ardından, 2019’un ilk
çeyreğinde de santralimizin
kurulan ilk ünitelerinden elektrik
üretimine başlayacağız.” dedi.

HABER

BİN MW’LIK YEKA İHALELERİ İÇİN
ÇALIŞMALARA BAŞLANDI
Bakan Albayrak,
güneş ve
rüzgar
enerjisinde
1000’er
megavatlık
YEKA ihaleleri
için
çalışmalara
başlandığını
bildirdi.

Türkiye’de ilk kez Şubat ayında 1.
gerçekleştirilen Türkiye Enerji ve
Maden Forumu’nda konuşan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak, yapmış olduğu
açıklamalarda, 2017 senesinin
Türkiye için yenilenebilir enerjide
tüm dikkatleri üstüne çeken bir
sene olduğuna işaret etti. Güneş
ve rüzgar enerjisinde 1000’er
megavatlık YEKA ihaleleri için
çalışmalara başlandığını dile
getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Albayrak, ilk aşamada
rüzgar enerjisinde dünyadaki en
büyük off-shore (Deniz Üstü)
projesinin hazırlanacağını ifade
etti.
Özellikle yeni yapılacak Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA)
ihaleleriyle rekabetçi fiyatların
oluşacağını, Ar-Ge çalışmalarının
yapılacağını ve bunların yanı sıra
yerli- milli üretim ve istihdamı
destekleyecek projelerin
yürütüldüğünü dile getiren
Bakan Albayrak, 2018 senesinde
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YEKA ihalelerinin dünyada başka
sektörlerde de ses getirecek
şekilde yapılmasını istediğini
belirterek, bu YEKA ihalelerinin
dünyaya öncü olacak projelerden
oluşmasını planladığına dikkat
çekti.
Bu sene içinde düzenlenecek yeni
YEKA ihaleleri için bakanlık olarak
çalışmalara başladıklarını açıklayan Albayrak, güneş enerjisi ve
rüzgar enerjisi alanında 1000’er
megavatlık yeni ihaleler için
çalışmalar yürütüldüğünü ifade
etti. İlk önce rüzgar enerjisinde
dünyanın en büyük off-shore
projesinin hazırlandığını vurgulayan Bakan Albayrak, bu projenin
sektörde ses getireceğini
öngördüğünü aktardı. Güneş
enerjisi YEKA ihalelerine pil
depolamasıyla ilgili düzenlemeyi
de eklemeyi düşündüklerini
bildiren Albayrak, yazın sıcak
geçeceğini belirterek, bu yaz sona
ermeden iki ihaleyi de yapmayı
planladıklarını ifade etti.
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Güneşte
İkinci Yeka'nın
Detayları
Netleşiyor

Güneşte ikinci YEKA
projesi ile ilgili detayları
bu yılın ilk yarısında
açıklanacağını söyleyen
GÜNDER Başkanı Kaleli,
"Niğde-Bor veya
Karaman bölgelerinden
biri 600 megavatlık ikinci
YEKA alanı olabilir.
Niğde-Bor
biraz daha öne çıkıyor"
dedi.

Türkiye'de son 2-3 yıldır güneş

enerjisi ciddi bir şekilde
yaygınlaşmaya başladı. Bu
dönemde 3 bin 500 megavatın
üzerinde santral kuruldu, kurulu
güç içinse 3,5 milyar dolarlık
yatırım yapıldı.
Güneş enerjisinin geleceğiyle
alakalı açıklamalarda bulunan
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER)
Yönetim Kurulu Başkanı Kutay
Kaleli, Yenilenebilir Enerji Kaynak
Alanları (YEKA) projelerinde asıl
amacın sadece santral inşaa
etmek olmadığını, yenilenebilir
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enerjinin sürdürülebilir bir kaynak
olarak kullanılmasının yanı sıra
yerli teknoloji üretimi açısından
da önem taşıdığını söyledi.
Güneş enerjisinde kullanılan
mekanik taşıyıcı aksamlar, trafolar
gibi bazı ekipmanların Türkiye'de
üretilebilir olduğuna işaret eden
Kaleli, "Yurt dışında güneş enerjisinin kullanımı yaygınlaşmadan
önce bu alanda know-how için
milyarlarca dolar harcandı. Türkiye'de ise daha yolun başındayız
YEKA'larla beraber 'know-how'un
Türkiye'ye getirilmesi önemli."
diye konuştu.
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SOLAREX 2018 GÜNEŞ ENERJİSİ
FUARI 11. KEZ KAPILARINI AÇIYOR

projelerine imza atan ve
yatırımları ile sektörün
dinamiklerine yön veren Tekno
Ray Solar, İstanbul Fuar
Merkezi’nde sektör temsilcilerini
ve yatırımcılarını bir araya
getirecek Solarex İstanbul
Fuarı‘nda ziyaretçilerle buluşuyor.

Bu yıl 11.’si düzenlenecek Güneş
5 -7 Nisan 2018
Enerjisi Fuarı Solarex, yeni pazar
arayışlarının ve küresel rekabetin
tarihleri arasında
kritik önem kazandığı bu
dönemde güneş enerjisi
sektörüne ivme katmaya devam
İstanbul Fuar
ediyor. Güneş enerjisi teknolojileri
ile ilgili çözümlerin sergileneceği
Merkezi’nde
Güneş Enerjisi Fuarı Solarex 2018,
yurt içi ve yurt dışı güneş enerjisi
temsilcilerini bir
düzenlenecek Solarex sektörünün
araya getiriyor. Türkiye’de güneş
İstanbul Fuarı, güneş enerjisi sektörünün en büyük
sektörünün yatırımları
için en çok tercih
edilen ticari buluşma
noktası olmaya devam
ediyor.
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Katılımcılar; önemli jeopolitik
konumu ile farklı bölge
ekonomilerinin önemli noktası
olan İstanbul’da, güneş
sektörünün de güç birliği ile her
sene büyüyen ve gelişen Solarex
İstanbul Fuarı’nda yer alarak;
Türkiye, Orta ve Batı Avrupa,
Balkanlar, Rusya, Kafkaslar, Orta
Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika’dan
solar endüstrilerinin karar
vericileriyle buluşma fırsatı
yakalarken; aynı zamanda üretim
güçlerini göstererek ticaret
hacimlerini artırabilecekler.

HABER

ENERJİ
SEKTÖRÜNÜN
KALBİ
ICCI POWERED
BY POWER-GEN’DE
ATACAK
Türkiye’nin en büyük enerji fuarı
ICCI Powered by Power-Gen
Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı
ve Konferansı, 2-4 Mayıs tarihleri
arasında ziyaretçilerini İstanbul
Fuar Merkezi'nde ağırlayacak. Tek
etkinlikte tüm enerji bileşenlerini
bir araya getirecek fuar; yaklaşık
14 bin ziyaretçi tarafından
izlenecek. Türkiye'nin enerji
gücünü üreten lider firmalara
sunulan Enerji Ödülleri, ICCI
Powered by Power-Gen’de bu yıl
yedinci kez verilecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
desteğiyle düzenlenen ICCI
Powered by Power-Gen, 2018
yılında da enerji ve çevre
teknolojilerindeki son yeniliklerin
ev sahipliğini yapacak. Enerji
sektörüne yön veren 200'e yakın
firmanın katılacağı fuar; enerji
üretimi, iletimi ve dağıtımı olmak
üzere tüm enerji bileşenlerini tek
etkinlikte bir araya getirecek.
Türkiye’de 1994 yılından itibaren
her yıl düzenli olarak
gerçekleştirilen ICCI’ın Deutsche
Messe ve Penwell International

ortaklığıyla daha da büyüdüğüne
ve enerji sektörünün Avrasya’daki
en önemli buluşma noktası
olduğuna dikkat çeken Sektörel
Fuarcılık Genel Müdürü Feraye
Gürel şunları söyledi:
“Enerji talebindeki artış, ileri
teknolojili enerji yatırımlarına
ihtiyacı artırıyor. Son dönemde
firmaların yatırım finansmanı
temininde artan imkânlar da bu
alanda bir hareketliliği
beraberinde getiriyor. ICCI
Powered by Power-Gen,
Türkiye’de bu konuların geniş
çaplı şekilde ele alınabildiği en
güçlü platform. Aynı zamanda
konferans ve ikili iş
görüşmelerinin bir arada yer
aldığı Türkiye'nin tek etkinliği.
Uluslararası katılımcılarla
ülkemizin enerji ihtiyacını en
doğru şekilde analiz edecek
çözümleri ele alacağız. Sektöre
yön veren firmaların yeni
ürünlerini sergileyecekleri fuarda,
yurtdışından gelen
konuklarımızla yerli firmalara yeni
iş bağlantıları için fırsatlar
sağlamayı amaçlıyoruz.”
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Intersolar Münih 2018
Münih, Enerji
Teknolojileri Fuarı
Rezervasyon
Fuar Merkezi: Münih Fuar Merkezi
Kuruluş Yılı: 1991
Düzenlenme Periodu: Her yıl
Tarih: 20.6.2018 - 22.6.2018
Organizatör
Freiburg Wirtschaft Touristik und
Messe GmbH & Co. KG
Europaplatz 1
79108 Freiburg
Tel: +49-761-7037-0
Fax: +49-761-7098-85
info@messe.freiburg.de
www.messe.freiburg.de
Fuar Proje Takımı
Tel: 0761-7037-700
Fax: 0761-7037-770
intersolar@fwtm.freiburg.de
www.intersolar.de
Sektör: Enerji ve Doğal Kaynaklar
Ana Ürün Grupları
Açılış-Kapanış Saatleri:
09:00-18:00
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Türkiye, Güneş Enerjisinde
Avrupa’nın Lider Ülkesi Oldu
Türkiye, 2017 yılında Avrupa'nın toplam güneş
enerjisi kapasite artışının neredeyse dörtte
birini gerçekleştirerek bu alanda Almanya'nın
önüne geçti ve Avrupa'nın lider ülkesi oldu.

Avrupa güneş enerjisi kuruluşu

SolarPower Europe'ın
tahminlerine göre, kıtadaki güneş
enerjisi üretim kapasitesi,
geçtiğimiz yıl, 2016'ya göre yüzde
28, yani 8.61 gigawatt (GW) artış
gösterdi.
Buna göre, Türkiye 1.79 GW
kapasite büyüme ile bir önceki
yıla göre yüzde 213 artış
göstererek Avrupa'nın lider ülkesi
oldu.
Türkiye hariç, Avrupa Birliği üyesi
28 ülkenin 2017'de toplam
kapasite artışı 6.03 GW'de
kaldı.2016'daki artışın 5.69 GW
olduğu düşünüldüğünde,
2017'de artış bir önceki yıla göre
sadece yüzde 6 düzeyinde
kalıyor.
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ZORLU ENERJİ FİLİSTİN'DE GÜNEŞ VE
RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ KURACAK

Zorlu Enerji
Elektrik Üretim AŞ,
Filistin'de güneş ve
rüzgar enerji
santralleri kurulması
amacıyla
Sharekat şirketiyle
ortak girişim
anlaşması imzaladı.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim

Şirketin Kamuyu Aydınlatma
Platformu'nda (KAP) yer alan
açıklamasında, anlaşma
kapsamında kurulacak yeni
şirkette, Zorlu Enerji’nin yüzde 75,
Sharekat'ın ise yüzde 25 ortaklık
payı olacağı belirtildi.
Zorlu Enerji ile Jerusalem District
Electricity Company Ltd. (JDECO)
arasında daha önce Filistin'de
güneş ve rüzgar santralleri
kurulması ve işletilmesi için
imzalanan iyi niyet anlaşması

AŞ'nin, Filistin'de güneş ve rüzgar
enerji santralleri kurulması
amacıyla Sharekat Kahrabaa
Mohavazat AL-Quds AL-Urdineyyah (Sharekat) şirketiyle
ortak girişim anlaşması imzaladığı
bildirildi.
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kapsamında başlatılan ortaklık
görüşmelerinin tamamlandığı
kaydedilen açıklamada,
"Şirketimiz ile JDECO
hissedarlarının aynı oranda ve
yapıda hissedar olduğu Sharekat
arasında bir ortak girişim
anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma
kapsamında Filistin'in elektrik
ihtiyacını güneş enerjisinden
karşılamak üzere ülkenin farklı
bölgelerinde, ilk etapta 30
megavat olmak üzere toplamda
100 megavat kurulu güce
ulaşacak güneş enerji
santrallerinin kurulması
planlanmaktadır." ifadelerine yer
verildi.

MAKALE

YAŞAM KAYNAĞI GÜNEŞ ENERJİSİ
ve TÜRKİYE GERÇEĞİ

Dr. Hacer Şekerci
Yaşar Üniversitesi, Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik Mühendisleri Odası,
İzmir Şube Yönetim Kurulu
Yazman Üyesi

Arşimet (M.Ö. 250) içbükey
aynalarla güneş ışınımını
odaklayarak Sirakuza'yı kuşatan
gemileri yakmıştır. Güneş üzerine
yapılan çalışmalar 1600'lü yıllarda
Galile'nin merceği bulmasıyla
gelişme göstermiştir. İlk solar
hücre Charles Frittstarafından
1883’de geliştirilmiştir. Güneş
ışığını selenyum ve altın
kullanarak elektriğe dönüştüren
bir cihaz olarak verimi %1’den de
düşük olan dünyadaki ilk solar
hücreyi üretmiştir.

adına çeşitli arayışlariçine
girmişlerdir. 2000’li yıllara
gelindiğinde alternatif enerji
arayışları büyük bir ivme
kazanmış ve yenilenebilir enerji
konusundaki çalışmalar artmaya
başlamıştır. Yenilenebilir enerjiyi
diğer enerji çeşitlerinden ayıran
en önemli özellik doğal bir
şekilde kendisini yenileyebilmesi
ve yok olmamasıdır. Bunun yanı
sıra yenilenebilir enerji çeşitleri
çevreye zarar veren karbon
salınımının azaltılması, yerli
kaynaklar oldukları için ithal
edilmeye ihtiyaç duyulmaması
gibi hususlar açısından oldukça
önemlidir. Yenilenebilir enerji
kaynakları başlıca “güneş”,
“rüzgar”, “jeotermal”, “hidrolik”,
“biokütle”, “dalga” ve “hidrojen”
enerjileri olarak
gruplandırılmaktadır.
Dünyadaki güneş enerjisi
teknolojisindeki gelişmelere
paralel olarak, ülkemizde de
bilhassa güneş enerjisi konusu
üniversitelerve endüstri
açısından önem kazanmıştır.
Güneş enerjisi konusundaki ilk
ulusal kongre 1975 yılında
İzmir'de gerçekleştirilmiştir.

1973 yılında meydana gelen
birinci petrol krizine kadar enerji
kaynaklarını çeşitlendirme ve
alternatif enerji kaynakları
kullanma konusunda önemli
gelişmeler söz konusu değildi.
Özellikle enerji ithal eden ülkeler
enerjinin sürdürülebilir olması
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Türkiye'deki tek Güneş Enerjisi
Enstitüsü Ege Üniversitesi
bünyesinde 1978 yılında
kurulmuş ve o günden itibaren
güneş, biyokütle, rüzgâr ve
jeotermal enerji gibi yenilenebilir
enerji kaynakları ile çalışmaları
yürütmektedir.
International EnergyAgency’nin
her yıl yayınladığı International
Energy Outlook 2017verilerine
göre Dünya’da üretilen elektriğin
kullandığı kaynak dağılımı 2015
yılına kadar mevcut veriler,
sonrasında ise tahminlerle 2040
yılına kadar verilmiştir. Bu
grafikte yenilenebilir enerji alt
gruplarına ayrılmadan tek tanım
altında verilmiştir. 2010 yılında
%20’yi geçen oranda yenilebilir
kaynak kullanarak elektrik
üretiminin 2040’larda %30’u
geçmesi beklenmektedir. Gene
aynı kaynak verilerine göre
yenilenebilir enerjinin kendi
içindeki dağılımının 2015 yılı
itibariyle kurulu gücü oranla
2040’da 3 kat civarında artması
beklenmektedir.
Bu artışın en belirgin nedeni ise
maliyetlerde olması beklenen

MAKALE
fiyat düşüşüdür. International
EnergyAgency’sinin yayınladığı
World Energy Outlook 2017,
Global Energy Trends
dokümanındaki verilere göre
sisteme bağlanacak güçte güneş
santralleri için Mega Wh’ının
kurulum maliyeti 2010’larda
400-500 USD bandındadır.
2020’lere kadar hızla düşüp, bu
tarihten sonra çok hafif bir eğim
izleyerek azalmaya devam etmesi
ve 2040’lara gelindiğinde ise
50-150 USD bandına kadar
inmesi beklenmektedir.

2737 saat (günlük toplamı 7,5
saat), yıllık toplam gelen güneş
enerjisi ise 1527 kWh/m².yıl, yani
günlük toplam olarak 4.2 kWh/m²
değerinde belirlenmiştir.
Güneş enerjisinden ülkemizde iki
farklı şekilde faydalanılmaktadır.
Birisi ısı enerjisi ki, çok yaygın
olarak çatılarda bulunan ısı
kolektörleri yardımıyla sıcak su
kullanımı, diğeri ise PV ile elektrik
elde edilmesidir.

Güneş enerjisini etkin ve verimli
kullanabilmek ve enerji üretimi
için değerlendirme yapmaya
yönelik potansiyel belirleme
çalışmalarına katkı vermek üzere
üretilen bilgilerin “GEPA (Türkiye
Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası)
Albümü” Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanıp kullanıma
sunulmuştur. Türkiye'nin Güneş
Enerjisi Potansiyeli Atlasına göre,
yıllık toplam güneşlenme süresi

milyon çatı tipi güneş enerjili su

Türkiye’de konutların yaklaşık
olarak %18-20’sinde yani 3,5-4
ısıtma sistemi olduğu
bilinmektedir. Bu oran %70 ile
Akdeniz bölgesinde en yaygın
görülüyor iken, bunu %45 ile
Ege bölgesi takip etmektedir ve
en az kullanılan bölgelerin %5
ile Marmara ve Karadeniz
olduğu görülmüştür.
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TEİAŞ verilerine göre Şubat 2018
tarihi itibariyle lisanssız 4704 adet
santral ile 3929,2 MW’lık ve
lisanslı kısmında ise 3 adet
santral ile 22,9 MW’lıkkurulu
güneş gücüne sahip olan
ülkemizde toplam elektrik
üretimine güneşin katkısı %4,6
olarak Şubat 2018’de
gerçekleşmiştir.
6094 sayılı Yenilenebilir Enerji
Kanunu ve bu kanun devamında
çıkan/çıkarılacak olan
yönetmelikler ve tebliğler ve
TUBİTAK, ETKB-YEGM, TİGEM gibi
kurumların açtığı destek
programları ile tek maliyeti ilk
yatırım ve işletme maliyeti olan,
yani hammaddeye bağlı olmayan
ve dolayısıyla da sera gazı
emisyonu ve gürültü kaynağı
olmayan çevreci bir kaynağı daha
yaygın kullanmak ve elektrik
üretimindeki genel payını
%4,6’lardan çok çok daha
yükseklere çıkarmak zorundayız.
TEİAŞ’ın web sayfasından ulaşılan
Üretim Tesisleri Bölgesel
Bağlanabilir Kapasite Raporu
2022-2027’na göre de Bakanlık
tarafından yayınlanmış olan
elektrik enerjisi talep artış
projeksiyonu baz senaryo için
2022 yılına kadar ortalama %
4.82 (367TWs), 2027 yılına kadar
ortalama % 4.66 (457TWs)’dir.
Ayrıca aynı raporun giriş
kısmında ise “belirlenen
kapasiteler birincil yakıtı ithal
kömür, doğalgaz, fuel-oil, LNG ve
motorin olan yeni santral
başvuruları için uygulanacak
olup” denmektedir.Bütün
bunlarda göstermektedir ki, kısa
dönemde güneş maalesef hak
ettiği yere ulaşamayacaktır.

MEVZUAT

GÜN ÖNCESİ ELEKTRİK PİYASASINA
KAYITTA YENİ KOŞULLAR NELER ?
Elektrikte Gün Öncesi
Piyasasına kayıt olmak
isteyen üretim
lisansı sahibi
şirketler,
portföylerinde
yer alan
tesislerinin en az
biri veya bir
ünitesinin geçici
kabulünü yaptıracak.
Söz konusu
düzenlemeye göre
çatı ve binalarda
kurulacak güneş enerjisi
santrallerinin azami
kurulu gücü 10 kilovat
olabilecek.
Gün öncesi elektrik
piyasasına kayıtta yeni
koşullar
Elektrikte Gün Öncesi Piyasasına
kayıt olmak isteyen üretim lisansı
sahibi şirketler, portföylerinde yer
alan tesislerinin en az biri veya bir
ünitesinin geçici kabulünü
yaptıracak.
Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumunun (EPDK) Elektrik
Piyasası Dengeleme ve
Uzlaştırma Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik Resmi Gazete de
yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, piyasa katılımcısı olan
tüm lisans sahibi tüzel kişiler gün
öncesi piyasasına katılabilecek.
Bir piyasa katılımcısının gün
öncesi piyasasına kaydının
yapılabilmesi için tüzel kişilik
kaydını tamamlayacak. Kayıt için
ayrıca üretim lisansı sahibi tüzel
kişilerin, portföyünde yer alan
üretim tesislerinin en az birinin
veya bir ünitesinin Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığınca geçici
kabulünün yapılması ve başvuru
yaptığı an itibariyle kendisi ile
ilişkili uzlaştırmaya esas
veriş-çekiş birimlerine ilişkin
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kayıtların tamamlanması
gerekecek.
Öte yandan EPDK'nın, Elektrik
Piyasasında Tüketim Tesisi ile Aynı
Ölçüm Noktasından Bağlı ve
Güneş Enerjisine Dayalı Üretim
Tesisleri İçin Lisanssız Üretim
Başvurularına ve İhtiyaç Fazlası
Enerjinin Değerlendirilmesine
İlişkin Usul ve Esaslar'ı da Resmi
Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
Söz konusu düzenlemeye göre,
çatı ve binalarda kurulacak güneş
enerjisi santrallerinin azami
kurulu gücü 10 kilovat olabilecek.

RAPOR

ELEKTRİK
ENERJİSİ
ÖZEL
İHTİSAS
KOMİSYONU
RAPORU
4.3.3.2. Uygulama
Örnekleri

4.3.3.4. Hedefler

DPT temiz enerji konusunda

VIII. beş yıllık plan döneminde,

yayınlanan raporunda şu

güneş enerjisinden elektrik

görüşlere yer veriyor.

üreten ve her biri 1-100 kW

Şebekeden bağımsız uygulamalar

gücünde olan değişik (fotovoltaik

olabildiği gibi, şebekeye bağlı

ve termik) sistemler pilot uygula-

uygulamalar da yapılmaktadır.

ma veya gösterim tesisleri olarak

Şebekeye bağlı uygulamalar

devletçe teşvik edilerek ülkemiz

genellikle binaların Çatı ya da dış

şartlarında denenmeli, ayrıca her

kaplama yüzeylerine yerleştirilen

biri 5 kW.lık, çatıya monte ve

1-50 kW gücünde sistemler

şebekeye bağlı 1000 adet fotovol-

olmaktadır.

taik üretecin tesisi ve denenmesi
yine devletçe teşvik edilerek

Bu kapsamda, ABD’de 1 milyon

sağlanmalıdır. İlgili üniversiteler

Çatı, Almanya’da, 100.000 Çatı,

ve araştırma enstitüleri deneti-

Japonya’da 70.000 Çatı gibi

minde yapılacak bu tesislerin

fotovoltaik programları, başlangıç

finansmanı ve işletilmesi için

için devlet desteği alacak şekilde

gerekli yasal düzenlemeler de

başlatılmıştır.

yapılmalıdır
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Türkiye şartlarında
denenecek bu ilk milli
1000 Çatı Fotovoltaik
Programının, elektrik
enerjisinin daha çok
yaz aylarında
kullanıldığı ve yaz
mevsiminde bazen
enerji darboğazının
yaşandığı bir tatil
beldesinde, örneğin
İzmir ilinin Çeşme
Yarımadasında
yapılmasında fayda
vardır. Plan döneminin
ikinci yarısında,
ülkemizde güneş pili
üretimi için uygun
kapasitede bir tesisi
kurulması
düşünülmelidir.

RÖPORTAJ

istasyonumuz vardı. Daha sonra
çocuklarımla birlikte “Petrol Ofisi”
istasyonumuzu açtık. Oğlum
İktisat Fakültesini bitirmişti. Bazı
firmalarda kariyer yaptıktan sonra
şimdi hep beraber çalışıyoruz.
“Petrol Ofisi” bayiliğini aldık. iki
tane akaryakıt istasyonumuz var.
Bugün temiz enerjiyle adından
söz ettiren Türkiye'nin sayılı
OSB'lerinden birisi olan Tire
OSB'nin kuruluşunda sizin
rolünüz ne oldu?

İzmir İş dünyasının tanınmış
isimlerinden Fikret Namlı Gıda
Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının da destekleri ile
güneş enerjisi alanında önemli
yatırım yaptı. Tire OSB2de
Türkiye'ye örnek yatırımları ile
dikkat çeken işadamı Fikret
Namlı Bakanlığında
desteklerinden yararlanarak
enerjisini güneşten karşılayan
örnek bir yatırımıma imza attı.
İşadamı Fikret Namlı Soğuk
Hava Deposu yatırımıyla sadece
kendi enerjisini karşılamakla
kalmadı aynı zamanda tüketim
fazlası elektriği de satarak
önemli gelir sağladı.

İşadamı Fikret Namlı ile güneş
enerjisi gibi örnek temiz enerji
yatırımlarını ve bu sürece bakış
açısını konuştuk.
Fikret Namlı kimdir?
Kendinizden bahseder misiniz?
1945 yılında İzmir Tire’de
doğdum. Aile dedemler hepsi
Tirelidir. Dedem Tire’de 1920
yılında belediye başkanlığı
yapmıştır. İlk ve ortaokulu Tire’de
liseyi ise İzmir Atatürk Lisesi’nde
okudum. Liseden sonra ticaret
hayatına atıldım. Babam akaryakıt
işi yapıyordu, onunla birlikte
kollektif şirket kurduk. 1980
yılında babamın vefatı ile zaten
ortak olduğum işin başına geçtim.
O zaman için “Shell” akaryakıt

26

Uzun süre Tire Ticaret Odası
başkanlığını yaptım. Bugün
ülkemizin sayılı organize bölgelerinden birisi olan Tire OSB'nin
gelmesi için imza topladık. Tire’de
bütün esnafa organize sanayinin
kurulması gerektiğini anlattık.
Bugünkü organize sanayinin
kurulması için ben bizzat dört
tane bakanlıktan onay aldım. Yer
seçimimizi yaptık. Müsteşarlık
onayından sonra Tire’deki
bugünkü yerdeki organize sanayimizi kurduk. Bunun içine 3 milyon
liralık yatırım yaptık.
Soğuk hava deposu konusunda
yatırım yapmaya nasıl karar
verdiniz?
Tire verimli arazilere sahip ülkemizin ender bölgelerinden birisidir.
Arazilerimiz vardı. Nar bahçeleri
kurmaya karar verdik. 40 dönüm
arazide 4000 nar ağacı yetiştirdik.
Tire’ye bir soğuk hava tesisi
kazandırdık.

RÖPORTAJ
GÜNEŞTEN HEM
KENDİ ELEKTİRİĞİMİZİ
ÜRETİYORUZ HEMDE
SATIYORUZ.
Bakanlıktan destek alarak
örnek bir yatırıma imza attınız.
Soğuk hava deposu kurdunuz.
Güneş ile soğutan bir sistemi
nasıl kurdunuz?
Tarım Bakanlığı’nın kırsal
kalkınma fonundan destek aldık.
Onun üzerine günümüzde
geçerli olan güneş enerjisi için
güneş panellerini 1600
metrekarelik çatımıza monte
ettik. Bu montaj ile elektrik
tüketimimizin tamamını karşılar
duruma geldik. Şu anda
elektriğimizi kendimiz üretiyoruz.
Tesisimizi ürettiğimiz elektrik ile
çalıştırıyoruz. Kendi enerji
ihtiyacımızın tamamını
karşılarken tüketim fazlasını da
Gediz Elektrik’e satıyoruz.
Malumunuz soğuk hava
deposunun en büyük masrafı

elektriktir. Bu elektriği güneşten
yani temiz enerjiden alıyoruz.
Güneşten aldığımız enerji ile
soğutmamızı yapıyoruz. Hatta
şoklamamızı yapıyoruz. -40
derecede donduruyoruz. Biz bu
durumdan çok mutluyuz. Bu
konuda desteğini esirgemeyen
Tarım Bakanlığı’ndaki ilgililere
çok teşekkür ediyorum.

7 SENEDE AMORTİ
EDECEK TESİSİ HİBE
DESTEKLERİ İLE
4 SENEDE AMORTİ
EDİYORUZ
Güneş enerjisi gibi temiz
enerjiden yararlanma
noktasında böyle bir yatırıma
girme fikri nasıl oluştu?
Bizim 2000 ağaç ceviz, 500 ağaç
kestane olmak üzere 80
dönümlük bir bahçemiz vardı. Bu
arazide su testi yaptık ve 200
metrede su bulduk. Fakat bir
türlü elektrik temin
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edemiyorduk. Sonra 21 adet
güneş paneli yerleştirerek burada
elektrik elde ettik. O zamanki
para ile çok cüzi bir miktarda
para ile elektrik elde edip
kuyunun dibinden suyu çıkartıp
80 dönüm araziyi sulama imkanı
bulduk. Bu bizim için çok cazipti.
Bu sistemi Tirede yaptığımız
büyük ölçekli yatırımımızda
yapabilir miyiz diye düşündük,
araştırdık, bakanlıktan gerekli
müsaadeleri aldık. Daha sonra
Kırsal Kalkınma Fonu desteği
aldık. Yapılan yatırımın yarısını
Tarım Bakanlığı’nın Kırsal
Kalkınma Fonu karşılıyor. Bu
sebeple bizim 7 senede amorti
edecek tesisimizi biz 3 senede
amorti ediyoruz. Dolayısıyla
hakikaten inanılmaz bir güç.
Amortisman sürecinin bu denli
kısa olması size birtakım
kazanımlar sağlamış olmalı.
Tabi amortisman sürecinin kısa
olması çok önemli. olması çok
önemli.

RÖPORTAJ

Tamamen Güneş enerjisinden
yararlanarak yaptığınız
tesislerinizde gıda sektörü
bileşenlerine ne tür hizmetler
veriyorsunuz?
Biz bu tesiste meyve, sebze
mesela karadut gibi çeşitli
ürünlerimizi -5 ten -40 dereceye
kadar sıcaklıkta muhafaza
ediyoruz. Ayrıca tesisleri yeterli
olmayan fabrikaların peynir, lor,
mısır gibi ürünlerini depoluyoruz.
Bu aralar kendimizin yetiştirmiş
olduğu narları değerlendiriyoruz.
Meyveleri tek tek poşetleyip
soğuk havada bekletip, kış
mevsiminde tüketiciye
ulaştırıyoruz

OTEL YATIRIM
PROJEMİZDE DE
ELEKTİRİĞİMİZİ
GÜNEŞTEN
KARŞILAYACAĞIZ

Gelecekle ilgili olarak güneş
enerjisi, temiz enerji ile ilgili
öngörüleriniz, düşünceleriniz
nelerdir?
Daha önce Odalar Birliği ile çeşitli
gezilere katıldım. Almanya, İtalya
ve Fransa başta olmak üzere
çeşitli ülkelere gittik. Orada
güneş enerjisi sistemlerini
gördük. Daireler tamamen güneş
enerjisi ile ısıtılıyor. Güneş ile
soğutuluyor. Biz bu gelişmeleri
gördük tespit ettik. Niye
Türkiye’de olmasın. Türkiye’de de
ilerleyen teknik gelişmeler
neticesinde bu sistemler
uygulanmaya başlandı. Bizde
bunları değerlendirdik ve bu
tesisi kurduk. Bu durumdan çok
memnunum. İnşallah yatırımcılar
ve ihtiyaç sahipleri de bizim gibi
düşünürler ve kendi elektriklerini
kendileri temin ederler. Nisan
ayında başlamayı
düşündüğümüz bir otel projemiz
var. Oranında elektriğini,
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ısıtmasını ve soğutmasını güneş
panellerinden oluşan güneş
enerjisi sisteminden aldığımız
güçle, maliyetimizi de mümkün
mertebe küçülterek sürdürmek
istiyoruz. inşallah bunu da
başarırız.
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EVSEL UYGULAMALARDA GÜNEŞ ENERJİLİ
ISIL SİSTEM UYGULAMALARININ GELECEĞİ

Prof. Dr.Ali Güngör

Ege Üniversitesi, Mühendislik Fak.
Makina Mühendisliği Bölümü
Evsel uygulamalarda, ülkeden
ülkeye değişmekle birlikte ana
pazar 2-10 kWısıl kapasite aralığı
olup, tek bir aile ve eve uygun ve
genelde kullanım sıcak suyu
üretimine yönelik uygulamalardır.
Son yıllarda Avrupa ülkelerinde
artan bir oranda hem sıcak su ve
hem de hacim ısıtma
uygulamaları yaygınlaşıyor.
Pazarın yüzde bir oranı merkezi
ısıtma (>350 kWısıl) amaçlı büyük
sistemlerle ilgilidir.

Amerika ve Kuzey Avrupa'daki
(örneğin Almanya) tek ailelik
evler için kullanılan tipik güneş
enerjisi sıcak su sistemleri,
yaklaşık 300 litre hacme sahip
sıcak su deposuna sahip olup,
yöre ve iklime bağlı 4-6 m2
arasında bir kolektör alanı
kullanımıyla gerçekleştirilmekte
olup yine kollektör tipi ve yerel
güneş ışınımı koşullarına bağlı
olarak yıllık sıcak su
gereksiniminin % 60-90'ını
sağlayabilmektedir. Daha sıcak
iklimlerde, termo-sifon sistemleri
( doğal taşınımlı güneş enerjili
sıcak su hazırlama sistemleri)
genellikle 2-4 m² ’lik küçük bir
kolektör alanı ve 100-300 litrelik
bir depolama tankı ile kullanılır.
Buna karşılık, Çin'de kullanılan
termo-sifonlu vakumlu ısıl
kolektörler, yaklaşık 120-200
litrelik bir sıcak su depolama
tankına ve yaklaşık 2m²'lik bir
kolektör alanına sahiptir.
Çok kullanıcılı, apartman tipi
uygulamalarda ise m2 başına
50-75 litre sıcak su tankı olan, çok
kolektörlü merkezi sistem çözümlemeleri gerçekleştirilir.

Güneş enerjili hacim (bina)
ısıtma sistemler
Son yıllarda, kullanım suyu ısıtma
ve hacim (bina) ısıtmayı her ikisini
de gerçekleştiren birleşik
sistemler ,“güneşli-combi
sistemler: GCS” adı verilen
uygulamalar geliştirildi ve
yaygınlaşmaktadır. GCS'ler, sıcak
suyun yanı sıra hacim ısıtması
sağlamak için kullanılır ve sonuç
olarak önemli ölçüde daha büyük
güneş kolektörü alanları
gerektirir. İlk olarak Avrupa
pazarında ortaya çıkan bu
sistemler ülkemizde de çözüm
üreten firmalarımızca başarılı
uygulamalar olarak
gerçekleştirilmektedir. En yüksek
pazar payına sahip ülkeler İsveç
(% 72), Norveç (% 67), Çek
Cumhuriyeti (% 32) ve Almanya
(% 32) ve Avusturya'dır (% 28).
Şekil 1., anahtar bileşen olarak bir
güneşli kombi sistemi ile ortak bir
sıcak su hazırlama ve hacim
ısıtma sistemini göstermektedir.
Bir GCS, tek bir aile evindeki
toplam hacim ısıtma ve sıcak su
talebinin yaklaşık% 60'ını

Güneş enerjisi sıcak su
sistemleri
Güneş enerjili su ısıtma
teknolojisi, birçok ülkede ortak
bir uygulama haline gelmiştir ve
tek aile için evlerde veya çok aile
için kullanımlı evlerde (apartman
v.b) yaygın olarak kullanılan sıcak
su hazırlama sistemleri
geliştirilmiştir ve kullanılmaktadır.
Teknoloji olgunlaşmış ve 50 yıla
varan bir süredir birçok ülkede
ticari olarak satılmaktadır. Kuzey

Şekil 1.Anahtar bileşen olarak bir güneşli kombi sistemi ile ortak bir
sıcak su hazırlama ve hacim ısıtma sistemi çalışma prensibi [2].
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sağlayacak şekilde tasarlanabilir
(örneğin,Almanya’da, 30-60
m2'lik güneş kolektörü ve 6-10
m3 mevsimsel ısı depolama
sistemi ile% 60'lık güneş payı
sağlanır. Daha büyük sistemler
20-40 m2'lik bir kolektör alanı
gerektirir ve sıcak su deposunun
hacmi 2-4m3 aralığındadır.Enerji
verimli evler için (örneğin, 140 m²
ısıtmalı zemin alanına sahip tipik
bir Alman evi), gerekli güneş
kolektörü alanı 10-20m2 arasında
değişen bir alana ve 0,7-1,5m3
aralığında bir hacme sahip bir
sıcak su depolama tankına
sahiptir ve Kullanım sıcak suyu ve
hacim ısıtması için gerekli birincil
enerjinin% 20-30'u böylelikle
tasarruf edilir.Güneş enerjili
kombi sistemlerin sistemlerinin
geliştirilmesine ilişkin bir yol
haritası olarak Avrupa’da güneş
enerjisinde 2020 yılına kadar
güneş maliyetlerinde artış
olmadan yaklaşık% 25 ila% 60
arasında bir artış olmasını
hedeflemektedir. Bazı güneş
enerjili kombi sistemleri değişik
kaynaklarda bulunabilir [3].
Güneş enerjisi alan ısıtma sistemlerinin gelecekteki gelişimi
Yenilikler güneş enerjili termal
sistemleri daha ince, daha ucuz
ve daha dayanıklı hale getirmeyi
ve bunları çatılara daha iyi entegre etmeyi amaçlıyor. Ayrıca,
Avrupa Güneş Enerjisi Teknoloji
Platformu, Güneş Enerjisi ile
ısınan ve soğutulan en az% 50
olarak tanımlanan Aktif Güneş
Binalarının 2020 yılına kadar bir
bina standardı haline geleceğini
ve bu rakamın 2030 yılına kadar%
100'e ulaşabileceğini öngörmektedir. Ancak, bu, yaz aylarındaki
yoğun güneş ışınımının, kışın ısı
talebini karşılamak için
kullanılabilmesini sağlayabilmek
için uzun süreli mevsimsel depolama - muhtemelen termo-kimy-

asal ısı depolama sistemlerinin
kullanılmasını gerektirecektir. Bu
hedefe ulaşmak için bina tasarımı
ve yalıtımındaki daha fazla
gelişme, ısıtma ve soğutma
cihazlarının enerji verimliliği
iyileştirmeleri ve güneş enerjisi ile
soğutma teknolojilerindeki
gelecekteki Ar-Ge çalışmaları
kritik önem taşımaktadır.
Büyük Güneş Enerjili Bölgesel
Isıtma Sistemleri
Danimarka'nın Silkeborg kasabası
artık dünyanın en büyük güneş
ısıtma sistemine sahip olma
rekorunu elinde tutuyor. 156.694
m²'lik (110 MWısıl) güneş enerjili
bölgesel ısıtma tesisi, sadece yedi
aylık bir inşaatın ardından Aralık
2016'da planlandığı gibi çevrimiçi
olarak gerçekleştirilmiştir.
Belediye kuruluşu
SilkeborgForsyning, 21.000 tesise
bağlı olan abone kullanıcıların
yıllık ısıtma talebinin% 20'sini
karşılamak için depolanmış güneş
enerjisini kullanmayı
amaçlamaktadır. Bu düzensiz
şekilli arazi üzerinde kurulum ve
hidrolik sistemlerin kurulumunu
mümkün kılmak için güneş alanı
dört alt alana ayrılmıştır (Resim
1.). Danimarka, Vojens'de, 70.000
m² toplayıcılı(48,90 MWısıl)
kurulu güneş enerjisi
kapasitesine sahip bir başka
bölgesel ısıtma kurulumudur [1].
Resim1.Danimarka'nın Silkeborg
kasabasındaki dünyanın en
büyük bölgesel güneş enerjili
ısıtma sistemi [1].
Suudi Arabistan'da bir başka
büyük güneşli bölgesel ısıtma
sistemi (25 MWısıl), bir üniversite
kampüsüne hacim ısıtma
enerjisini ve kullanım sıcak
suyunu sağlıyor. Bu uygulama
için potansiyel olarak ilginç olan
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diğer ülkeler İspanya ve Çin'dir.
Örneğin, Çin'in kentsel
alanlarındaki kömür yakıtlı
bölgesel ısıtma sistemleri, Çin'in
binalarındaki toplam enerji
talebinin yaklaşık% 40'ını teşkil
eden oranda kullanılabilmektedir.
Büyük güneş enerjisi sistemlerinin avantajı, birçok bireysel, daha
küçük güneş ısıtma sistemlerinin
montajı ile birlikte düşük maliyetlerde yatmaktadır. Uygulamaların dezavantajı ise (Danimarka
gibi mevcut başarılı dağıtımın
bulunduğu alanlar), daha yüksek
planlama maliyetine, demonstrasyon projelerinin olmasına ve
daha karmaşık bir sistem entegrasyonu ve kontrolünün gerekliliğine dayanmaktadır.
Son söz:
Ülkemizde de güneş enerjisinin
bu tür farklı uygulamalarının ve
çeşitliliğin artırılması, kaliteli
toplayıcı türleri ve bileşenlerinin
üretiminin ve geliştirilmesinin
sağlanması ve sonuçta güneş
enerjisinin termal (ısıl) uygulamalarına da hakettiği ilginin gösterilmesi gerekmektedir.
Kaynaklar
[1] http://www.solarthermalworld.org/content/denmark-new-solar-district-heating-world-record
21 Nisan 2018.
[2] Solar HeatingandCoolingforResidential
ApplicationsTechnologyBrief, IEA-ETSAP and
IRENA, TechnologyBrief E21 – January 2015
[3] WeisWerner, Solar HeatingSystemsforHouses, A DESIGN HANDBOOK FOR SOLAR
COMBISYSTEMS, Solar HeatingandCoolingExecutiveCommittee of the International
EnergyAgency (IEA), 2003.
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GÜNEŞ ENERJİSİ VE
İZKA FAALİYETLERİ
sürdürmektedir. Bu alanda 2012
ve 2016 yıllarında Yenilenebilir
Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali
Destek Programları düzenlenmiş,
toplamda 48 projeye yaklaşık
34,3 Milyon TL kaynak
aktarılmıştır.

Sena Gürsoy

İzka Genel Sekreter V.
Yenilenebilir enerji, ülkelerin
enerji ihtiyaçlarını yerli
kaynaklarla karşılayarak dışa
bağımlılıklarının azaltılması,
kaynakları çeşitlendirerek
sürdürülebilir enerji kullanımının
sağlanması ve enerji tüketimi
neticesinde çevreye verilen
zararların en aza indirilmesi
açılarından son derece önemli bir
yere sahiptir. Özellikle enerji
üretiminde birincil kaynaklar
bakımından büyük oranda dışa
bağlı ülkeler içinse çok daha
büyük bir öneme sahiptir.
Ayrıca İzmir, yenilenebilir enerjinin, rüzgâr, güneş, jeotermal ve
biyokütle olmak üzere tüm alt
sektörlerinde, hem makine ve
ekipman üretimi hem de yenilenebilir enerji sistemleriyle enerji
üretimi alanında, yüksek kapasiteye ve potansiyele sahiptir.
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA),
yukarıda belirtilen çerçevede
İzmir’in rekabetçi avantajı olan
yenilenebilir enerji sektörüne
yönelik faaliyetlerini aktif olarak

İzmir’de faaliyet gösteren
firmalarımızın uluslararası
firmalarla işbirliği yapması, katma
değerli üretimlerini ve rekabet
güçlerini artırmaları, bunun
sonucu olarak İzmir’in
Yenilenebilir Enerji’nin başkenti
olması İZKA’nın temel öncelikleri
arasındadır.
Bu çerçevede Ajansımızın
İzmir’de güneş enerjisi
sektörünün gelişmesine de
önemli katkılar sağladığını
söyleyebiliriz. 2012 yılında
düzenlediğimiz Yenilenebilir
Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali
Destek Programı, İzmir’de
Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri’nde Ar-Ge ve yenilik
kapasitesinin geliştirilmesi, bu
teknolojilerin üretilmesi,
kullanımının yaygınlaştırılması ile
verimlilik, rekabet gücü ve
çevresel performansın artırılması
amacıyla düzenlenmiş bir
programdır. Türkiye’de sadece
yenilenebilir enerji ve çevre
konusuna odaklanmış ilk
bölgesel düzeyde mali destek
programıdır.Bu programla
aşağıdaki önceliklere sahip
faaliyetler desteklenmiştir.
• Yenilenebilir enerji sistemlerinin
ve çevre teknolojilerinin
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tasarımına ve üretimine yönelik
Ar-Ge veya ürün/süreç yeniliği ve
ticarileştirme çalışmaları
• Yenilenebilir enerji kaynakları
ile lisanssız elektrik üretimine
yönelik olarak 50 kWh veya
üzerinde kapasiteye sahip
yatırımlar yapılması
• Yenilenebilir enerji
kaynaklarının ısıtma, kurutma,
soğutma ve ulaştırma amaçlı
kullanımının sağlanması
Programda desteklenen
yenilenebilir enerji kaynakları ile
lisanssız elektrik üretimine
yönelik projelerin yenilenebilir
enerji türleri arasında dağılımına
bakıldığında, program
kapsamında 18 adet güneş
enerjisi, 6 rüzgar enerjisi ve 6
adet hibrit (güneş+rüzgar)
sistemi desteklenmiştir. Kurulu
güç açısından bakıldığında,
program kapsamında 5,6 MW
güneş enerjisi, 2,25 MW rüzgar
enerjisi ve 850 kW hibrit sistem
kurulduğu görülmektedir.
Yukarıda belirtilen sistemlerin
toplam kurulu gücü 8.7 MW’a
ulaşmaktadır. Program
başladığında İzmir’de şebekeye
bağlı her hangi bir lisanssız
elektrik üretimi amaçlı sistem
olmadığı düşünüldüğünde,
program sonucunda ulaşılan bu
kapasite önemli bir miktar olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Güneş enerjisi projelerinde
Ajansımız tarafından 19 kurum ve
firmaya çeşitli destekler
sağlanmıştır.

HABER

2018 YERLİ ENERJİ YILI OLACAK
YERLİ ÜRETİMDE ENERJİ PATLAMASI
‘Enerji Sektörel Bakış’ raporuna
göre 2018, Türkiye’nin ‘yerli
enerji’yi konuşacağı bir yıl olacak.
Türkiye tarihindeki ilk deniz
sondajı, ülkemizin kendi sondaj
gemisiyle Akdeniz’de
gerçekleştirilecek.
KPMG Türkiye, Enerji Sektörel
Bakış 2018 raporunda sektörün
2017 yılında gösterdiği
performans ve 2018 yılındaki yol
haritası değerlendirildi.
Küresel enerji tüketiminin 2040
yılına kadar yüzde 28 artacağı
öngörülürken, değişen coğrafi ve
ekonomik dengeler enerji
piyasalarını uzun dönemli
çözümlere zorunlu kılıyor.
Türkiye’de 2018’e hükümetin yerli
enerji politikası damga vuracak.
Raporu değerlendiren KPMG

Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar
Sektör Lideri Ümit Bilirgen,
“Türkiye’de gündem yerli enerji
hamleleri üzerinde yoğunlaşıyor.
2017 yılının son günlerinde
temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç
Santrali’nin inşaatı başladı.
Nükleer enerji hayli konuşulacak.
Bunun yanında Türkiye
tarihindeki ilk deniz sondajı,
ülkemizin kendi sondaj gemisiyle
Akdeniz’de 2018 yılında
gerçekleştirilecek. YEKA ihaleleri
ve yerli kömür teşvikleri ile 2018’i
‘yerli enerji’yi hedefleyen
adımlarla geçireceğiz” dedi.

öngörülüyor. Hızla artan tüketime
yanıt olarak yenilenebilir enerji
yükseliyor. Yeşil enerji, yeni
teknolojiler ve enerji
politikalarıyla yenilenebilir
enerjinin dünyanın en hızlı
büyüyen enerji kaynağı olması
bekleniyor.

KPMG Enerji Sektör Raporu’ndan
satırbaşları

2018-2040 yılları arasında
nükleer enerji tüketimi 1,5 kat
artacak. Bu artışla birlikte
dünyanın en hızlı büyüyen ikinci
enerji kaynağı nükleer enerji
olacak.

Dünyada enerji tüketimi artıyor.
Küresel enerji tüketiminin 2040
yılına kadar yüzde 28 artacağı
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Kısa vadede kömür, petrol ve
doğalgaz 2040’a kadar ana enerji
kaynakları kimliğini koruyacak.
2040 yılında küresel enerji tüketiminin yüzde 77’sinin hala fosil
yakıtlardan sağlanması bekleniyor.
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Ülkemizde elektrik enerjisi
kurulu gücü 2016’da 78 bin 599
MW iken, 31 Ekim 2017 itibariyle
82 bin 312 MW’a ulaştı.
Türkiye’nin elektrik üretiminin
en önemli kaynaklarından olan
doğalgazın yüzde 99’u ithal
ediliyor. Doğalgazda toplam
rezervin yüzde 43’ü Ortadoğu
ülkelerinde, yüzde 29’u Rusya ve
Bağımsız Devletler Topluluğu
ülkelerinde, yüzde 16’sı
Afrika-Asya Pasifik ülkelerinde
bulunuyor.
Hidroelektrik santraller,
ülkemizin elektrik üretiminin
yüzde 34’ünü karşılıyor. Ülkemizin
hidroelektrik potansiyeli, dünya
toplamının yüzde 1’ini, Avrupa
toplamının yüzde 16’sını
oluşturuyor.

Ülkemizin elektrik üretiminde
kömürün yüzde 21’lik payı
bulunuyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, 2023’e kadar tüm yerel
linyit ve taş kömürü rezervlerini
enerji üretimi amaçlı
değerlendirmeye yönelik
çalışmalarda bulunuyor ve özel
sektöre teşvik olanaklarıyla
destek olmayı planlıyor.
Türkiye’de 17 milyar tonun
üzerinde açığa çıkarılmayı
bekleyen yerli kömür rezervinin
teknoloji ve çevreci kriterlerle
ekonomiye kazandırılması
hedefleniyor.
Yenilenebilir enerjinin en
önemli kaynaklarından biri olan
rüzgâr enerjisi hızla yükseliyor.
Dünyada 2000 yılında 17,4 GW
olarak gerçekleşen rüzgar
enerjisinden elektrik üretimi,
2015 yılında 432,0 GW oldu. 2030
yılında üretimin 1.749,8 GW’a
ulaşması bekleniyor.
Türkiye’de de rüzgar enerjisi
yükseliyor. 2016’da rüzgar enerji
santrallerinin kurulu gücü 5 bin
738 MW iken, 2017 yılı Ekim sonu
itibariyle 6 bin 353 MW’a ulaştı.
Güneş enerjisi de çıkışta.
Şebekeye bağlı güneş enerjisi
üretimin toplam tüketime katkısı
yüzde 2,5’e ulaştı.
Güneş panellerindeki maliyet
düşüşü ve panel verimliliğinin
artması güneş enerjisi
yatırımlarına hız kazandırdı.
2014’te sadece 40 MW olan
güneş enerjisi elektrik üretimi,
2017 yılının ilk 10 ayının sonunda
2060 MW’a ulaştı.
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Türkiye’nin yerli enerji
kaynaklarından biri olan
jeotermal enerjinin potansiyeli 31
bin 500 MW olarak
değerlendiriliyor. 2016’da toplam
kurulu güç içindeki payı yüzde 1
olan jeotermal enerji, 2017’nin ilk
10 aylık döneminde payını 1,2’ye
yükseltti.
Son yıllarda ön plana çıkan
biyokütle enerjisi sektörün
öncelikleri arasında yer alıyor.
Türkiye’nin biyokütle atık
potansiyeli 8,6 milyon ton petrole
eşdeğer.
2016’da 40 milyon tonun
üzerinde gerçekleşen toplam
petrol ürünleri ithalatı, 2017
yılının ilk 9 ayında 32 milyon tonu
aştı.

Dünyanın
Bor Merkezi
Türkiye
Yakın gelecekte, yakıt olarak
hidrojenin yaygınlaşmasına
paralel olarak sodyum
borohidrürün enerji arenasında
önemli bir noktaya gelmesi
bekleniyor. Dünya bor
rezervlerinin yüzde 72’si
Türkiye’de bulunuyor. Türkiye,
dünyanın geri kalanından fazla
bor madenine sahip olmasına
rağmen bor mamulü
satışlarında ABD’den sonra
ikinci sırada yer alıyor. Türkiye
2016’da miktar bazında 1,78
milyon ton, değer bazında 711
milyon dolar bor satışı
gerçekleştirdi. 2017 Temmuz
sonu itibariyle bor satışları 1,16
milyon ton ve değer bazında
ise 423 milyon dolar olarak
gerçekleşti.

MAKALE

GÜNEŞ BİLİNCİ
Ayrıca,aşağıdaki şemada
görüldüğü gibi, Onun tüm göksel
cisimleri bir arada tutan çekim
gücüne ve büyüklüğüne hayret
etmemek mümkün mü?

x (1.000.000 m2/km2 ) = 783,5
TeraWatt gücünde bir elektrik
üretim santralı kurmuş oluruz.
Bunun anlamı, Güneş’in sadece
Türkiye’ye gönderdiği enerji,

Düşünebiliyor musunuz, Güneş
dünyamızdan 150 milyon kilometre uzakta. Yarıçapı 700.000
kilometre. İçsel sıcaklığı 14-15
milyon Kelvin civarında, yüzey
sıcaklığının 6.000 Kelvin olduğu
tahmin ediliyor. Ama bizler onun
dünyaya gönderdiği enerjiyle
hayat buluruz. Biliyoruz ki, Güneş
gezegenimize etki eden en büyük
yaşam kaynağıdır. Güneşin
olmadığı 48 saat içinde bu gezegende yaşam son bulur. Güneşin
verdiği ısıyla, çoğu sonsuz uzayda
kaybolup gitse de, yeryüzünde
mevsimler değişir, rüzgârlar
oluşur.

Dünyanın 2017’de ürettiği toplam
elektrik enerjisinden

Yalçın Saraçoğlu
Elk. Yük. Müh.
Ben Güneşimizi severim.Sevgi
herhangi bir şeye karşı duyulan
çekim olmakla birlikte, Güneşi
sevmek bir farkındalıktır.
Farkındalık bilincin eylemidir.
Bilinç kendinden farklı bir nesne,
düşünce ya da arzuya odaklanır.
Sevgi, insanlığın gelişim
kademelerinde en yüksek
biçimini bulur. O, aslında
bedenimizin yaydığı yüksek
nitelikli bir enerji tezahürüdür,
sonsuz yönleri ve şekilleri
olduğuna inanırım. Bu nedenle,
sevginin hakiki yönünü aklımla
görmeye can atar, farkındalığını
yaşamaya gayret ederim. Onun,
Güneş’de olduğu gibi, çeşitli
uygulamalarını gördükçe
yüreğim kuş olur, kanatlanır.
Güneş bilinci onu hem sevmeyi
hem de saygı duymayı gerektirir.
NASA’dan alınan bu fotoğrafa
bakınca, Güneş korkuyla karışık
bir saygıyı hak etmiyor mu?

2017 yılı dünya elektrik enerjisi
üretimini yaklaşık 25.000 TWh
(TeraWatt-saat; tera= 109) kabul
edersek,
(25.000) / (365gün/yıl) / (24
saat/gün) = 2,85 TeraWattgibi bir
elektriksel güce ulaşırız. Şimdi,
Türkiye’nin yüzeyinefotovoltaik
paneller yerleştirdiğimizi
düşünelim. O zaman,
(783.562 km2 ) x (1.000 Watt/m2 )
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(783,5 TeraWatt) / (2,85 TeraWatt)
= 275 kat daha büyüktür.
Kaçımız bu dev enerji kaynağının
farkındayız? Sevgimiz bilinçsiz
değil, “bilinçli ve akıllı” olmalıdır.
Nasıl seveceğimiz konusunda
cahilce hareket ediyor olabilir
miyiz? Teknolojik ilerlemeyle
kazandığımız uygulama alanları,
örneğin rüzgâr türbinleri,
fotovoltaik ya da güneşe dayanan
ısıl enerji kaynakları bizi
yanıltmasın. Ürettiğimiz sera
gazlarının etkisiyle Güneşin
yararlı enerjisini doğadan
mahrum ettiğimizi ya da büyük
şehirlerde beton yığınları
arasında yaşayan çocuklarımızın
güneş ışığını neredeyse
göremedikleriniunutmayalım.
Kadim topluluklar acaba Güneşi
daha mı çok sevmişlerdi? Öyle ya,
örneğin eski Mısır’da Ra Güneş
Tanrısıydı. Çoğu kez şahin başlı,
başının üzerinde de kıpkırmızı,

MAKALE

Güneş benzeri bir diskle
gösterilirdi.Dünyayı yaratan oydu,
mevsimler ve bulutlar onun
çocuklarıydı.
Yunan mitolojisinde Zeus’un oğlu
Apollo Güneş Tanrısıydı. Aynı
zamanda aklı, mantıklı düşünmeyi ve ışığı temsil ederdi.İyi bir
müzisyen ve şifacı olduğuna
inanılırdı. Geleceği haber verme
gücü vardı. Onun adına kurulmuş
en ünlü tapınak şimdi Yunanistan’da Korent körfezinin kuzey
kıyısıyla Parnassus Dağı arasındaDelphi’de bulunuyor.
Mezopotamya’da, Fırat ve Dicle
nehirleri arasında üç bin yıldan
fazla hüküm sürmüş olan Sümerlerin Güneş Tanrısı Utu ya da
Ud’dur.Hitit ve Asur’daki karşılığı
ise Şamaş’tır. Mezopotamya’nın
güneyinde yer alan Babil’de
Şamaş’ın sembolü, içinde dört
köşeli yıldız olan güneş diskidir.
Utu yorulmak bilmeden gezer,
her şeyi görür, adaleti korur ve

insanlara yardım ederdi.
Keltlerde Güneş Tanrısı Lugh’dur.
GallerdeLugos adını alır. Modern
birçok kent adı,örneğin Lyon
(Fransa), Leiden (Hollanda) veLaon(Fransa) onunla bağlantılıdır.İnsanlar şimdi Lugh’u ağustos
hasadıyla başlayan kutlamalarla
anıyor.
Çin mitolojisinde insanlar on tane
güneş olduğuna ve bunların
birbiri peşi sıra gökyüzünde
göründüklerine inanırdı. Ne var
ki, bir gün hep beraber görünmeye kalktıkları için oluşan
sıcaklık dünyada yaşamı olanaksız
kıldı. Dünyayı bu felaketten
korumak için Okçu Yi bunlardan
dokuzunu düşürür ve sadece
şimdi gördüğümüz, (“yin”in
tamamlayıcısı) “yang” felsefesiyle
ölümsüzleşen Güneş hayatta
kalır.
Mitolojiler böyle sürüp gidiyor.
Hindu mitolojisinde yüce
gönüllü, hastalara şifa veren, ama
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olağanüstü sıcak ve ışıltılı Surya
olur. Aztek inancında ise,hem
güneş hem de savaş tanrısı olan
“Sol tarafın Mavi Sinek Kuşu”
anlamına gelen Huitzilopochtli
adını alır.Aztekler hem yağmur ve
hasat için, hem de giriştikleri
savaşta muzaffer olmak için ona
başvururlardı. Ne var ki bu
süreçte ona “insan” kurban ederek
bize sevginin “sapkın” yönünü
gösterdiler. Hiç de hoş değil!
Üstelik insanın canlı yüreğini
bedenden çıkarılıp ona sunarlardı.
Güneş bilincinin sevgi dolu
uygulamalarına gelecek sayıda
devam etmek dileğiyle hoşça
kalın.

MAKALE

GÜNEŞ ≠ ELEKTRİK

Reha Atakan

TVP Solar Türkiye Temsilcisi
Başta güneş ve rüzgâr olmak
üzere çevreci enerji kaynakları
iklim değişikliği endişelerinin
arttığı son yıllarda dünya enerji
gündeminde çok önemli yer
tutuyor. Özellikle gelişmiş
ülkelerde bu konuya büyük
yatırımlar yapılmakta ve Ar-Ge
kaynakları ayrılmaktadır. Çok az
güneş alma değeri olan İngiltere
ve Kuzey ülkeleri bile güneş
enerjisine yatırım yapmakta ve
kullanımını teşvik ederek
yaygınlaşmasını sağlamaktadır.
Ülkemizde ise güneş enerjisi
genel olarak çevreci
endişelerden uzak bir
şekildekWh/cent mantığı ile
yürümektedir. Bu durum da
güneş enerjisinin sadece elektrik
enerjisi olarak
değerlendirilmesine ve
yatırımcıların konuya kar odaklı
yaklaşmalarına sebep olmaktadır.
Oysa burada ana hedef
ülkemizin büyük oranda dışa
bağımlı olan enerji ihtiyacının ve
sera gazları salınımının
azaltılması olmalıdır.

Elektrik enerjisinin satılabilir
olması sebebiyle fotovoltaik
panellerden elektrik üretimine
olan ilgi güneşin aslında bir ısı
kaynağı olması gerçeğinin önüne
geçmiştir. Oysa gündelik
yaşantımızda ve sanayide ısı
enerjisi en az elektrik enerjisi
kadar önemlidir. Evlerin ve iş
yerlerinin merkezi sistemle
ısıtılması ile sanayide kullanılan
proses ısı çoğunlukla fosil
yakıtlarla sağlanmaktadır. Bu
amaçla kullanılan yakıtların
başında kömür ve doğal gaz
gelmektedir. Ülkemizde çıkarılan
düşük kaliteli kömür kalori
başına en ucuz maliyeti
sağlarken çok büyük çevre
kirliliğine yol açmaktadır. Doğal
gazda ise tamamen dışa bağımlı
olan ülkemiz hem dış ticaret açığı
vermekte ham de tedarikte
zaman zaman oluşan risklere
maruz kalmaktadır.
Bu noktada temelde ısı kaynağı
olan güneşten yüksek
verimlilikte nasıl
faydalanabileceğimizi
incelememiz gerekmektedir.
Düşük sıcaklıkta çalışan güneş
enerjili su ısıtma sistemleri ile
kullanım sıcak suyu elde edilmesi
uzun yıllardır ülkemizde yaygın
olarak uygulanmaktadır.
Dünyanın en büyük ısıl güneş
paneli pazarlarından olan
Türkiye’de aynı zamanda çok
kaliteli güneş panelleri
üretilmektedir.
Güneş enerjisini 70ºC civarına
kadar randımanlı olarak
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kullanabilen güneş enerjili su
ısıtma sistemleri sanayide ihtiyaç
duyulan gün boyu 80-150ºC
arasındaki ve üzerindeki ısıyı
sağlayamamaktadır. Panellerde
ısı arttıkça ısı kaçağı da artmakta
ve panele gelen ısıdan doğru
orantıda faydalanılamamaktadır.
Bazı paneller öğle saatlerinde
100ºC değere ulaşabilseler de
bunu çok kısa süreli olarak
sağlayabilmektedirler.
Orta (80-200ºC) ve üst (200 + ºC)
derecelerdeki uygulamalarda
endüstriyel panellerden faydalanılmaktadır. Endüstriyel güneş
panelleri genel olarak parabolik
ve lineer fresnel olarak tabir
edilenyoğunlaştırıcılı sistemlerdir.
Bu sistemler, direk gelen güneş
ışınlarının aynalar ile bir merkeze
odaklayarak yüksek derecelerde
ısı elde edilmesini amaçlarlar.
Yatırım maliyetlerinin yüksekliği
yanı sıra çok fazla bakım ve
işletim maliyeti olan panellerdir.
Ağırlıklı olarak direk gelen gün
ışınları ile çalıştıkları için havadaki
nem, toz, kirlilik, bulut gibi
etkenler yüzünden oluşan endirekt güneş ışınlarından tam
olarak faydalanamazlar. Panelin
yansıtıcılarında biriken toz direk
gelen güneş ışınlarının aynalara
doğru olarak yansıtılmasını
engeller. Bu yüzden sürekli
olarak aynaların temizlenmesi
gerekir. Ayrıca güneşi takip eden
hareketli parçaların dişlilerinin sık
sık bakım yapılması veya değiştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeplerden ötürü dünyada yaygın
olarak kullanılmamaktadırlar.
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Parabolik ve lineer fresnel
panellerin bu dezavantajlarını
ortadan kaldırarak güneş
enerjisinden orta ve yüksek
derecelerde gerçekten ekonomik
olarak faydalanmak amacıyla
birçok çalışma yapılmaktadır.
İsviçre’deki CERN Araştırma
Merkezinde çalışmış olan fizik
profesörüVittorioPalmierien
mükemmel ısı yalıtımının havasız
ortam olmasından yola çıkarak 2
m²lik bir güneş panelinin içini
kendi geliştirdiği teknoloji ile
vakumlayarak paneldeki ısı
kaçağını en asgari seviyeye
indirmeyi başarmıştır.Direk ve
endirekt gelen güneş ışınlarının
tamamı vakumlu ortamda ısı
kaybı olmadan panelin içindeki ısı
transfer sıvısını ısıtarak temizlik ve
bakım gerektirmeden 200ºC ve
üzerinde ısı üretebilmektedir. Bu
vakum teknolojisi sayesinde iklim
farkı olmadan güneş ışığı olan
saatlerin büyük bölümünde orta
ve üst ısı değerlerinde üretim
sağlanabilmektedir. SolarKeymark
tarafından 200ºC değerde ısı
üretebilen ilk ve tek düz yüzeyli
güneş paneli sertifikası verilen bu
panellerdeneme uygulamalarını
başarıyla tamamlamış ve TVP
Solar markası ileİtalya’daki üretim
tesislerinde seri üretime geçmiştir.
200ºC dereceye kadar verimli bir
şekilde alınan ısı enerjisi sanayide
süt işleme, tekstil, desalinasyon,
kurutma, buhar elde etme gibi
uygulamalarda mevcut sistemi
takviye edecek şekilde sisteme
ilave edilerek fosil yakıtlardan
tasarruf edilmesini sağlar. Ayrıca
konut, turizm tesislerinde ve
hastanelerde ortam ısıtma,
çamaşırhanede buhar ve sıcak su,
havuz ve hamam ısıtılması
amacıyla kullanılabilir.
Orta ısı uygulamalarının

kullanılacağı bir başka önemli
saha da hava soğutmadır. Yaygın
olarak kullanılan elektrikli
soğutma grupları haricinde
absorbsiyonlu soğutma grupları
ısı kaynağından aldıkları enerjiyi
amonyak ile etkileştirerek soğuk
hava elde edilmesini sağlarlar.
Bunlardan daha büyük soğutma
kapasitesine sahip çift etkili
absorbsiyonlu soğutucular 160ºC
civarında ısıya ihtiyaç duyarlar.
Soğutmaya en çok ihtiyaç
duyulan saatler doğal olarak
günün en sıcak saatleridir. Bu
saatlerde güneş panellerinden en
büyük verim alınırken, elektrik
tarifelerinin en pahalı olduğu
zaman dilimi yine bu saatlerdir.
Güneş enerjisi ve doğal gaz ile
kurulacak hibrit bir sistem
özellikle kamu binaları ve
hastanelerde soğutma
giderlerinde çok büyük tasarruf
sağlayacaktır. Bir binanın
harcadığı enerjinin %70’inden
fazlasının ısıtma ve soğutmaya
gittiği düşünüldüğünde güneş
enerjisi ile ısıtma ve soğutma
yapmanın ne kadar büyük bir
enerji tasarrufu sağlayacağı
ortadadır.
Günümüzdeki teknolojiler ile
yenilenebilir kaynaklardan enerji
üretimi fosil yakıtlarla
karşılaştırıldığında pahalı kalmaktadır. Ancak diğer taraftan da söz
konusu olan içinde yaşadığımız
doğadır. Yenilenebilir enerji
kaynakları uygulamalarının
artması ve gelişen teknolojiler ile
bu maliyetler önümüzdeki yıllarda mutlaka düşecektir.
Bu süreçte devlete düşen görev
yenilenebilir enerji kaynaklarını
doğru tanımlamak, sınıflandırmak
ve bu yönde yapılacak Ar-Ge
yatırımlarını ve uygulamaları
teşvik etmek olmalıdır. Başta
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kamu binaları olmak üzere uygun
olan her alanda yenilenebilir
enerji kaynaklarının doğru olarak
kullanılmasının sağlanması ve
dünyadaki teknolojik gelişmeler
takip edilerek yeni teknolojilerin
gümrük tarifelerine takılmadan
yurdumuza getirilmesi ve burada
üretim tesislerinin kurulması
hedeflenmelidir. Enerji için yurtdışına ödediğimiz para miktarındaki azalmanın bir kazanç olarak
görülmesi gereklidir.

HABER

Enerji ve Madencilikte

Teşvikler Katlandı

Enerji ve madencilik sektörlerinde teşvik belgesi
düzenlenen projelerin sabit yatırım tutarı
geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 254 artışla
103 milyar 684 milyon liraya yükseldi.

Geçen yıl tarım, imalat, hizmet,

enerji ve madencilik sektörlerinde
faaliyet gösteren şirketlerin teşvik
belgesi almaya hak kazanan
projelerin toplam yatırım tutarı,
yüzde 81 artarak 177 milyar 899
milyon lira oldu.
Bu dönemde enerji sektöründe
teşvik belgesi düzenlenen
projelerin sabit yatırım tutarı 101
milyar 522 milyon lira, madencilik
sektöründe ise 2 milyar 162
milyon liraya ulaştı. Böylece,
2017'de söz konusu sektörlerdeki
yatırımlar için düzenlenen teşvik
belgelerinin sabit yatırım tutarı,
yüzde 254 artışla 103 milyar 684
milyon liraya çıktı. Bu tutar
2016'da toplam 29 milyar 268
milyon lira olarak belirlenmişti.

Enerji ve madencilikte
düzenlenen teşvik belgesi sayısı
ise geçen yıl bir önceki yıla kıyasla
yüzde 24 artarak 2 bin 440'a
yükseldi.

2 BİN 281'İ YENİ YATIRIM
Enerji ve madencilik yatırımları
için düzenlenen teşvik
belgelerinin 2 bin 281'i tamamen
yeni yatırımlara verildi.
Teşvik belgelerinin 2 bin 250'si
yerli, 31'i ise yabancı sermayeli
yatırımlar için düzenlendi.
Belge alan yerli sermayeli
yatırımların toplam tutarı 23
milyar 459 milyon lira, yabancı
sermayeli yatırımların toplam
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tutarı ise 80 milyar 225 milyon lira
olarak hesaplandı.
Enerji ve madencilik
yatırımlarında sabit yatırım tutarı
en yüksek proje, 76 milyar lira ile
Akkuyu Nükleer AŞ'ye ait 4 bin
800 megavatlık nükleer güç
santrali projesi oldu.
Yatırımlar içinde 2017'de sabit
yatırım tutarı en yüksek ikinci
proje, 3 milyar 850 milyon lira ile
Hema Elektrik Üretim AŞ'ye ait
bin 339 megavat kapasiteli
termik-yerli kömür elektrik üretim
tesisi olurken, bunu 1 milyar 998
milyon lira ile Kalehan Genç
Enerji Üretim AŞ'nin 510
megavatlık hidroelektrik enerji
santrali yatırımı izledi.
Bu yatırımların
gerçekleştirilmesiyle söz konusu
sektörlerde 11 bin 370 kişiye
istihdam sağlanması
hedefleniyor.
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ALKOR GENEL MÜDÜRÜ GÖKHAN DOKUMACI:

ÜRÜNLERİMİZİ
HER COĞRAFYA DA
TEST ETTİK
Alkor Solarsis olarak,
10 yılı aşkın bir süredir
dünyanın birçok
ülkesine, güneş
enerjisi tesisleri için,
bağlantı-montaj
parçaları ve sistem
çözümleri sunmaya
devam ediyor.
Alkor Alüminyum Enerji İnşaat
San ve Tic. Aş. Genel Müdürü
Gökhan Dokumacı; Değişik
coğrafyalarda yaptıkları pek çok
proje sayesinde, ürünlerini farklı
doğa koşullarında test ederken
bu vesileyle ürün ve sistem
tasarımlarında çeşitlilik ve uygulanabilirliğin yanında, yüksek
kaliteyi de yakaladıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı.
Alkor Aluminyum Solar Enerji
Sistemleri; Güneş Enerjisi
Sistemleri uygulamalarında: Yeni
teknolojileri hayata geçirmek,
Yurt içi ve Yurt Dışı Projelere:
Danışmanlık, imalat, Montaj ve
Servis hizmetleri vermektedir.
Firmamızın üretmiş olduğu Solar

Montaj Sistemleri Her türlü arazi,
çatı ve özel yapı alanlarında
uygulama yapılmasına olanak
sağlar. Ürünlerimiz Statik
hesaplamalara uygun olarak
dizayn edilmiş ve Yüksek Kalite
standartlarına göre imal
edilmiştir. Alkor Müşterilerinin,
Proje ve yatırımları için hızlı,
verimli, ekonomik ve güvenli
hizmet anlayışı ile Kalitesini
gücünden alarak hizmet vermeyi
garanti ediyoruz.
Alkor Solarsis, Türkiye’de 7 adedi
çakım makinası olmak üzere, 14
araçtan oluşan makine parkuru,
10 kişilik teknik ve 100’ü aşkın
montaj elemanı ile
150 MW’tan fazla projeye sistem
ve montaj desteği ve yaklaşık
400 MW projeye ise montaj
sistemi tedariği
sağlamıştır.Türkiye’de güneş
enerjisi sistemleri tasarlanırken,

42

HABER
yapılan hataların başında;
panellerin, taşıyıcı sistemler
tarafından taşındığı gerçeğinin
unutulması geliyor. Yani bu
sistemler aslında bütün yatırımı
taşıyor.Dolayısıyla taşıyıcı
sistemlerin tasarımında yapılacak
en ufak bir hata, konstrüksiyonun
yıkılmasına, panellerin uçmasına
yada mikro çatlaklar oluşmasına
neden olacaktır. Sonuçta tesiste
büyük zararlar oluşacak hatta
çalışamaz hale gelecektir.
DÜŞÜK FİYATA ALDANMAYIN
Burada dikkat edilmesi gereken
husus, alüminyumdan yapılan
panel çerçeveleri ile ısıl uyumu
sağlayacak alüminyum taşıyıcı
sistemlerin tercih edilmesidir. Bu
hem ısıl genleşme sonucu
oluşabilecek mikro çatlakların
önüne geçer hem de sistemin
ısısını dağıtarak, verimi arttırır.
Diğer bir dikkat edilmesi gereken
husus ise taşıyıcı sistem
tasarımıdır. Mevcut yönetmelikler
çerçevesinde, sistemin kurulacağı
bölgenin doğa şartları göz
önünde bulundurularak tasarım
yapılmalıdır.Bu da tecrübe ve
mühendisliğin harmanlanmasıyla
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olur.Konstrüksiyona karar
verirken çok düşük fiyatlara
aldanılmamalı. Kesinlikle yapılmış
projeler incelenmeli, gerekirse
saha ziyaretleri talep edilmelidir.
Alkor Solarsis olarak, ülkemiz ve
dünyanın geleceği açısından GES
projelerinin önemli olduğuna ve
çoğalması gerektiğine inanıyoruz.
Dolayısıyla bu tesislerin, yıllarca
ayakta kalmaları ve beklenen
verimlilikte enerjiyi üretebilmelidir. Sektörde herkesin bu
gerçeği göz önünde bulundurarak çalışması gerekiyor."
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Türkiye'de
enerji kimlikli
bina sayısı
artıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca

binaların enerji kullanımı, yalıtım
özellikleri, ısıtma ve soğutma
sistemlerinin verimi ve sera gazı
salınımını içeren ve 2011'den
sonra yapı ruhsatı alan binalar
için zorunlu hale getirilen Enerji
Kimlik Belgesi sayısı 674 bine
ulaştı.

5627 sayılı Enerji Verimliliği
Kanunu ile Binalarda Enerji
Performansı Yönetmeliği
kapsamında binaların ısıtma,
soğutma, sıcak su, havalandırma,
aydınlatma, yenilenebilir enerji
kullanımı gibi enerji tüketimleri
ile karbondioksit salınımları ve
yalıtım gibi binanın kabuk
bilgilerini içeren Enerji Kimlik
Belgesi alan bina sayısı her geçen
gün artıyor.
Buna göre, Bakanlık tarafından 1

Ocak 2011'den sonra yapı ruhsatı
alan yeni binalar için zorunlu hale
getirilen Enerji Kimlik Belgesi
sayısı 2017'de 180 bin 428'e
ulaştı. 2011'den itibaren Enerji
Kimlik Belgesi alan toplam bina
sayısı ise 674 bin oldu.
"BİN 385 PERSONELE EĞİTİM
VERDİK"
Öte yandan Bakanlık tarafından
güncellenen ve 1 Kasım 2017'de
uygulamaya alınan "BEP-TR II"
yazılımı üzerinden hazırlanan
Enerji Kimlik Belgesi'ni vermeye
yetkilendirilen firma sayısı 3 bin
268, uzman sayısı ise 3 bin 944'e
çıktı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin
yaptığı açıklamada,
"Sürdürülebilir, çevreye duyarlı,
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alt yapısı tamamlanmış, insanların
daha mutlu, daha huzurlu ve
sağlıklı yaşayacağı şehirler için
önemli konulardan bir tanesi
binalarda tüketilen enerjinin
verimli kullanılmasıdır" dedi.
Bu kapsamda Bakanlık olarak
Enerji Kimlik Belgesi çalışmalarına
devam ederken bir yandan da bu
konuyla ilgili personel
eğitimlerinin sürdürüldüğünü
dile getiren Özhaseki, "2017 yılı
içinde 250 olmak üzere toplamda
bin 385 personele eğitim verdik"
diye konuştu.
Özhaseki, mevcut binalar için 2
Mayıs 2016'dan itibaren zorunlu
hale getirilen binalara ilişkin alım,
satım ve kiraya verme
işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi
aranması şartını da 1 Ocak
2020'ye ertelediklerini hatırlattı.
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120 Okulun Çatısına
Güneş Enerji
Panelleri
Yerleştirilecek
Çatı Güneş Enerji sistemlerinin

önünün açılmasıyla birlikte sıkça
karşılaştığımız uygulamalarla
gündeme geliyor. MEB ile Alman
Kalkınma Bankası (KFW) arasında
‘Eğitim Tesislerinde Enerji
Verimliliği Önlemleri, Güneş
Enerji Santrallerinin Kurulması ve
Mesleki Eğitim Altyapısının
Geliştirilmesi Kapsamında Hibe
Protokolü’ imzalar atıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB)
internet sitesinde yayınlanan bilgi
doğrultusunda, MEB ile KFW
arasında atılan imzalara göre
‘Eğitim Tesislerinde Enerji
Verimliliği Önlemleri, Güneş
Enerji Santrallerinin Kurulması ve
Mesleki Eğitim Alt Yapısının
Geliştirilmesi Kapsamında Hibe
Protokolü’yle 10 milyon avro ile
yaklaşık 40 eğitim tesisinin enerji
verimliliği ve bakım onarım
çalışmaları, 120 eğitim
kurumunun çatısına ise 50
kilovatlık güneş enerji üretimi
yapan paneller ve geçici koruma
altındaki Suriyelilerin yoğun
yaşadığı üç ilde de toplam 14
megavatlık güneş enerji

santralleriyle yıllık 20 megavat
güce sahip güneş enerji santrali
yapılması hedefleniyor.
Böylelikle yıllık toplam 10 milyon
694 bin lira kazanç elde edilmesi,
enerji verimliliği artırılan 40
eğitim tesisinin enerji giderlerinin
de yüzde 25 oranında azaltılması
planlanıyor.
Protokol imza töreninde konuşan
MEB Müsteşar Yardımcısı Ercan
Demirci, Türkiye’de yaklaşık 3
milyon 200 bin Suriyeli sığınmacı
bulunduğunu hatırlatarak, “Bu
nüfusun yaklaşık 1 milyonunu
eğitim çağındaki çocuklar teşkil
ediyor” dedi.
Birçok Avrupa Birliği ülkesinin
nüfusundan daha fazla sayıdaki
Suriyeli sığınmacının Türkiye’de
misafir edildiğini anımsatan
Demirci, “Bu nüfusu ülkemizde
entegre etmek durumundayız.
Özellikle çocuklar açasından son
derece önemli bizim için” diye
konuştu.
Avrupa Birliği ile yapılan iş birliği
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protokollerinin önemine değinen
Demirci, şöyle devam etti:
“Bugün iki protokol
imzalayacağız. Bunlardan
birincisi, 40 milyon avroluk bir
hibe anlaşması. Bu anlaşmayla
eğitim tesislerinin enerji
verimliliği ve bakım onarım
çalışmalarını gerçekleştireceğiz.
120 eğitim kurumunun çatısına
50 kilovatlık güneş enerji paneli
kuracağız. Yine geçici koruma
altındaki Suriyelilerin (GKAS)
yoğun yaşadığı üç ilde toplam 14
megavatlık güneş enerji
santralleri kuracağız. Bu bizim için
çok önemli bir proje olacak.”
Diğer protokolün de mesleki
teknik eğitime ilişkin olduğunu
aktaran Demirci, “Mesleki eğitim
ile ilgili olarak da 30 milyonluk bir
imza protokolümüz olacak.
Bununla da mesleki eğitimin
altyapısını geliştirmeyi
hedefliyoruz. Böylece Suriyeli
çocukların mesleki eğitime dahil
olmasının da imkanını bulmuş
olacağız. Bu proje Suriyelilerin
eğitime entegrasyonu konusunda
oldukça işlevsel olacaktır” dedi.
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TESLA GÜNEŞ PANELLİ ÇATI
KİREMİTİ ÜRETİMİNE BAŞLADI
Tesla, evlerin elektrik ihtiyacını

güneş enerjisiyle karşılayacak
olan teknolojik kiremitlerinin
montajına hazırlanıyor. Tesla ilk
kez geçtiğimiz yılın Mayıs ayında
sipariş almaya başladığı güneş
panelli solar kiremitlerin üretimine
başladı. Şirket ön ödeme yapan
müşterilerin evlerine solar çatı
panellerini kurmaya başlayacak.
Tesla, güneş enerjisi depolayan
kiremitlerin üretimine başladı.
Solar City satın almasını
tamamlayan Tesla, New York’taki
fabrikasında güneş enerjisi
depolayabilen kiremitleri
üretmeye başladı. Reuters ayrıca,
kiremitler için depozito
ödeyenlerin evlerinde incelemeler
başlatıldığını ve montaj aşamasına
hazırlanıldığını yazdı.
Güneş enerjisini depolayarak evin
elektrik ihtiyaçlarını karşılayan

kiremitler için ön siparişler
geçtiğimiz yılın mayıs ayında
başlamıştı. Yalnızca ABD sınırları
içerisinden ön sipariş alan Tesla,
müşterilerinden 1.000 dolar
depozito almıştı.
Güneş enerjili kiremitlerin
geçtiğimiz yılın yaz aylarında ilk
evlere uygulanması planlanıyordu
ancak bu süreç açıklanmayan bir
sebepten ötürü ertelendi.
Reuters’ın isimsiz kaynakları,
montaj sürecinin önümüzdeki
aylarda başlayacağını belirtiyor.
Tesla’ya göre, bir evi güneş enerjili
kiremitlerle donatmak, standart
bir çatı yaptırmaktan daha ucuza
mal oluyor. Öte yandan bu
kiremitler, bakıldığında standart
bir çatıdan ayırt edilemiyor. Şirket,
bir çatının en fazla yüzde 70’inin
bu kiremitlerle kaplanabileceğini
belirtiyor.
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GELENEKSEL
ÇATI PANELLERİNE
KIYASLA
DAHA UCUZ
Tesla kiremit şeklinde tasarladığı güneş panellerinin
metre kare başına 21.85 dolar
maliyetiyle, metre karesi 24.50
dolar olan normal çatı panellerine kıyasla daha uyguna
mal olacağını iddia ediyor.
Solar City ile birlikte geliştirilen solar kiremitler tam
teşekküllü bir güneş paneline
sahip olmasına rağmen
geleneksel kiremitlerden
neredeyse ayırt edilemeyecek
bir görünüme sahip.
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AKFEN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAMDİ AKIN:

“Yenilebilir enerji alanında
faaliyet göstereceğiz’’
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi
Akın, yenilenebilir enerji alanında faaliyet
göstermeye karar verdiklerini açıkladı.

Hidrolik alanda projeler geliştir-

diklerini belirten Akın, “Nehir
santrallarıyla 240 megavata kadar
kurulu güce ulaştık. Rüzgâr ve
güneş konusu çok popülerleşti. 2
sene öncesinde de rüzgâr ve
güneş konusunda yenilenebilir
enerjiye daha geniş spektrumdan
bakmaya başladık. Tabi bunun
arkasında biyoenerji ve jeotermal
enerji de yenilenebilir enerji
kaynakları arasına giriyor. Portföyümüzü de bu şekilde çeşitlendirmemiz mümkün” ifadelerini
kullandı.

HEDEF 2020’DE 1000 MEGAVAT
KURULU GÜCE ULAŞMAK
Şirketin gelecek hedefleri dahilin
de belli oranlarda hisselerini
dışarıya satarak şirketin içerisine
para girmesini sağladıklarına
dikkat çeken Akın, “Biz de bu
amaçla yenilenebilir enerji şirketimizde EBRD ve IFC ile masaya
oturduk ve yatırım yapmak isteriz
dediler. Her ikisi de yüzde 16’şar
hisse alarak şirketimize bir öz
kaynak koydular. Şu anda inşa
halinde olanlar ve kurulu olanlarla birlikte 600 megavata ulaştık.
Rüzgârda ve güneşte bir kısmının
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inşası devam ediyor. Hedefimiz
elde ettiğimiz yeni sermaye ile
birlikte 2020’de 1000 megavat
kurulu güce ulaşmak” diye
konuştu. 2020’de halka arz ya da
blok satış gerçekleştireceklerini
duyuran Akın, “Hisselerimizin
miktarını azaltıyoruz ama
kendimizi daha değerli hale
getiriyoruz. Şirket hisseleri
kamuoyuna dağılmış ve
kamunun bir şirketi olarak özel
sektör tarafından yönetilen bir
şirket haline dönüşecek”
dedi.
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kapsamakta. SMA CEO’su
Pierre-Pascal Urbon “SMA olarak,
2017 mali yılını, başlangıçta
tahmin edilenden daha iyi
kapattık” açıklamasında bulundu
ve şöyle ekledi: "Özellikle Avrupa
ve Asya'daki potansiyel iş hacmi
nedeniyle yeni bir satış rekoru
kırdık. Tüm segmentler kârlıydı ve
pozitif kazanç ile düşük sermaye
yoğunluğunu baz alan iş
modelimiz sayesinde net
likiditemizi 450 milyon € civarına
yükselttik. Fotovoltaik eviriciler,
depolama sistemleri ve enerji
yönetimi konularındaki uzun
yıllara dayanan tecrübelerimizi
hızla büyüyen enerji hizmetleri
alanına kanalize edeceğiz "dedi.

2018,
SMA İçin
Karlılık ve
Büyüme
Yılı Olacak

SMA Solar Technology AG, 2017
mali yılını 8.5 GW’lık satış ile bir
önceki seneye göre artış
kaydederek yeni bir rekor ile
kapattı (2016: 8.2 GW). Yönetim
Kurulu’nun yaptığı açıklamalara
göre, SMA, 2017'de 890 milyon
€’dan fazla satış gerçekleştirdi.

SMA Solar Technology AG,
2017'de Yeni Satış Rekoru
Kırarak, Karlılık Beklentisinin En
Üst Seviyesine Ulaştı – Yönetim
Kurulu 2018 Yılında da Satışlar
ve Karlılıkta Büyüme Bekliyor.
(2016: 946.7 milyon €). Faiz, vergi
ve amortisman öncesi (EBITDA)
kar, 95 milyon €’nun (2016: 141.5
milyon €) üzerinde gerçekleşerek,
SMA Yönetim Kurulu’nun
açıklamış olduğu tahminleri aştı
ve faiz ve vergi öncesi gelir (EBIT)
beklentilerinin üzerine çıktı. Net
karın yaklaşık 30 milyon € olması
ve böylece bir önceki yıla paralel
olması bekleniyor (2016: 29.6
milyon €). SMA, net likiditesini
450 milyon €’ya çıkardı (31 Aralık
2016: 362.0 millyon €). SMA
Yönetim Kurulu 2018 Mali yılı için
de satışları 900 milyon € ile 1.0
milyar € arasında ve EBITDA’nın
90 milyon € ila 110 milyon €
arasında olmasını bekliyor. Öte
yandan EBITDA tahminleri, ilk
defa dijitalleşme hedefleri
doğrultusunda kurulmakta olan
yeni iş kolları için harcanan 10
milyon €’dan fazla giderleri de
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SMA CEO’su Pierre-Pascal Urbon
“SMA enerji sektöründeki dijital
dönüşüm fırsatlarını yakalamak
istiyor ve bunu gerçekleştirmek
için ideal bir konumda bulunmakta" diyor. "Gelecekte sayısız
yenilik başlatıyor olacağız ve yeni
stratejik ortaklıklar kuracağız.
Birçok teknolojiye bağlı çözümlerimiz, müşterilerimizin dünya
çapında elektrik maliyetlerini
etkili bir şekilde azaltmalarına ve
sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmalarına yardımcı
oluyor "dedi.
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TEMİZ ENERJİDE
İZMİR ÖRNEK OLDU
Yetki alanı içindeki hizmet ve

yatırımlarda karbondioksit
salınımını 2020 yılına kadar en
az yüzde 20 oranında azaltmayı
taahhüt eden İzmir Büyükşehir
Belediyesi, şimdi de Aşık Veysel
Rekreasyon Alanı ve Buz Pisti,
Seyrek Hayvan Barınağı,
Ödemiş ve Bergama
mezbahaları ile Aliağa İtfaiyesi
ve Ilıca İlçe Terminali'nin enerji
ihtiyacını temiz enerji ile
karşılamaya hazırlanıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevre
duyarlılığının en somut
örneklerini, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanıldığı
tesislerle gösteriyor. Arıtma
çamurlarının tesiste üretilen
biyogazla kurutulduğu Çiğli
Çamur Çürütme Kurutma Tesisi,
Menderes’teki Solar Çamur
Kurutma Tesisi, Ekrem Akurgal
Yaşam Parkı’nın aydınlatmasını
sağlamak amacıyla kurulan güneş
enerjisi santrali, hizmete alınan
elektrikli otobüsler ve ESHOT’un
Buca’daki atölye binalarında
elektrikli otobüslerin elektrik
ihtiyacını karşılamak için kurulan
güneş enerjisi santrali,
yenilenebilir enerjide güzel
örnekler olarak ortaya çıkarken,
İzmir Büyükşehir Belediyesi
'Temiz enerji' listesine 6 tesis
daha eklemeye hazırlanıyor.
Bayraklı Ekrem Akurgal Yaşam
Parkı’ndaki yapıların çatılarında
oluşturulan güneş enerjisi sistemi
ile hem yaşam parkının tüm
elektrik ihtiyacını hem de
Alsancak’taki Tarihi Havagazı
Fabrikası Kültür Merkezi’ne ait
tüketimin yaklaşık yüzde 40’ını
karşılayan Büyükşehir’in
hedefinde, şimdi Seyrek Hayvan

Barınağı bulunuyor. Menemen’de
bulunan Hayvan Barınağı’nın
çatılarına saatte 385 kilovat
gücünde güneş enerjisi santrali
kurulacak. Güneş enerji santrali
barınağın enerji ihtiyacı ile
birlikte Ahmed Adnan Saygun
Sanat Merkezi’nin yıllık enerji
ihtiyacının yüzde 40’ından
fazlasını karşılayacak. Uygulama
projesi TEDAŞ’ın onayına
sunulduktan sonra çalışmalara
başlanacak. Hemen ardından
elektrik tüketiminin yoğun
olduğu Aşık Veysel Rekreasyon
Alanı ve Buz Pisti’nde 380,
Ödemiş Mezbahası’nda 600,
Aliağa İtfaiye’sinde 100, Çeşme
Ilıca İlçe Terminali’nde 280,
Bergama Mezbahası’nda ise 180
kilovat gücünde güneş enerjisi
santrali kuracak. Yenilenebilir
kaynaktan üretilecek elektrik
sayesinde bu tesislerle birlikte
yüzlerce ton karbondioksit salımı
azaltılmış olacak. İnsan-çevre
ilişkisine duyarlı bir yönetim
anlayışını benimseyerek, gelecek
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nesillere daha temiz ve yaşanır bir
kent bırakmak için "AB Belediye
Başkanları Sözleşmesi"ne
(Covenant of Mayors) taraf olan
İzmir Büyükşehir Belediyesi,
sürdürülebilir enerji
politikalarının uygulanmasında
yerel yönetimlerin çabalarının
desteklenmesi amacıyla
başlatılan "Belediye Başkanları
Sözleşmesi"ne de imza atmış ve
“Sürdürülebilir Enerji Eylem
Planı"nı hazırlamaya başlamıştı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi bu
girişimiyle, yetki alanı içindeki
hizmet ve yatırımlarda
karbondioksit salınımını 2020
yılına kadar en az yüzde 20
oranında azaltmayı taahhüt eden
kentler arasındaki yerini aldı.
İzmir Büyükşehir yetkilileri, güneş
panelleri ile elektrik üreterek hem
sürdürülebilir enerji kullanımını
artırma hem de kamu
kaynaklarının etkin kullanımını
sağlayarak kamusal tasarruf elde
etme çalışmalarını
yaygınlaştırdıklarını söyledi.

HABER

2018 TÜRKİYE’DE
ELEKTRİKLİ ARABANIN
YILI OLACAK
“2018 Türkiye’de elektrikli arabanın yılı olacak. Son dönemler de
hem elektrikli otomobil cephesinde hem de şarj cephesinde önemli
gelişmeler yaşanıyor. Birçok sektörün gözü elektrikli otomobil
piyasasında.
2018 Türkiye’de DC
şarjın yılı olacak gibi
duruyor.
“2018 Türkiye’de elektrikli
arabanın yılı olacak. Son
dönemler de hem elektrikli
otomobil cephesinde hem de şarj
cephesinde önemli gelişmeler
yaşanıyor. Birçok sektörün gözü
elektrikli otomobil
piyasasında.2018 Türkiye’de DC
şarjın yılı olacak.
2018’e başlarken 100’den fazla
aktif elektrikli otomobil
kullanıcımız var. Üstelik her geçen
gün kullanan sayısı artıyor.
Firmalar, kurumlar ve bireylerin
elektrikli otomobil kullanımı
konusunda ilgisi her geçen gün
artıyor. İzmir Büyükşehir
Belediyesi de otobüs filosuna 100
adet elektrikli otobüs alarak temiz
enerjili araçlar ile filosunu
güçlendirdi.
Bu arada kendisini güneş enerjisi
çalışmalarına adayan işadamı
Kasım Kutlu'da 3 yıl boyunca
elektrikli otomobil kullanarak bu
alanda ilk adım atan
işadamlarından birisi oldu.
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‘’ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
9 KATINA ÇIKACAK‘’

Dünyada hızla
yaygınlaşan elektrikli
araçlarla birlikte bakır
talebi de katlanarak
büyüyor. Bugün dünya
yollarında 3 milyon
civarında
elektrikli araç
bulunurken, bu sayının
2027 yılında 27 milyona
ulaşması öngörülüyor.

B

u artışla birlikte dünyada
elektrikli araçlarda kullanılan
bakır talebinin gelecek 9 yılda 10
katına çıkacağını belirten Mega
Metal Yönetim Kurulu Başkanı
Cüneyt Ali Turgut, “Bugün
dünyada sadece birkaç şirket
tarafından üretilen bu bakır teller
elektrikli araçların en önemli
parçalarından.
Yoğun talebe yetişebilmek için
fabrikamız yüzde 100 kapasiteyle
çalışıyor. Bunun yanında
fabrikamızı 15 milyon euroluk
yatırımla büyütüyoruz. Elektrikli
araçlarla Türkiye yakın gelecekte
teknolojinin üretim merkezi
olacak” dedi.
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Elektrikli araçların en önemli
bileşenlerinden biri olan yüksek
teknolojili bakır teller, yüksek
iletkenlikleri nedeniyle bu
araçlarda yoğun olarak kullanıyor.
IDTechEX tarafından yapılan son
araştırmaya göre, bugün
otomotivde kullanım alanına
göre birinci sırada yer alan içten
yanmalı motorlarda ortalama 23
kilogramlık bakır kullanılırken, bu
rakam hibrid araçlarda 40
kilograma, yüzde 100 elektrikli
araçlarda ise 83 kilograma çıkıyor.
Yani elektrikli araçlarda kullanılan
bakır miktarı, içten yanmalı
motorların yaklaşık 4 katına
ulaşıyor.

HABER
HIZLI ŞARJDA
8 KİLO BAKIR VAR!
Araştırmaya göre, yaygınlaşan
elektrikli araçlarla birlikte, 2017
yılında sadece bu araçlar için
toplam 185 bin ton olan bakır
talebinin 2027 yılında yaklaşık 9
katlık bir artışla 1,74 milyon tona
çıkması öngörülüyor. Bu rakam
sadece araçların üretiminde
kullanılacak bakırı kapsıyor.
Bunun dışında da bakırın yoğun
olarak kullanılacağı diğer bir yer
de şarj istasyonları. Yine
araştırmaya göre, standart bir
istasyonda 700 gram olan bakır
kullanımı, hızlı şarj
istasyonlarında ise 8 kilograma
kadar çıkabiliyor.
TEMİZ ENERJİDEN
OTOMOTİVE
Konuyla ilgili değerlendirmelerde
bulunan Mega Metal Yönetim
Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut,
Kayseri’de bulunan üretim
tesislerinde iletişim, enerji üretimi
ve dağıtımı, elektroteknik, güneş
ve yenilenebilir enerji, ev aletleri,
savunma ve otomotiv

endüstrisinde kullanılan yüksek
teknolojili elektrolitik bakır tel
üretimi gerçekleştirdiklerinin
altını çizerken, “Bizim dışımızda,
bu kadar yüksek teknolojiye
sahip üretebilen Avrupa'da ikinci
bir şirket yok. Bu nedenle diğer
şirketlerle farkımızı hızla açıyoruz.
Saç telinin standart çapı 0.10 mm.
Biz 0.05 mm saç teli üretiyoruz.
Bu, dünya standartlarının çok
üzerinde, rakiplerimizin
ulaşamayacağı bir değer.
Dünyada, bakır tel sektöründe
faaliyet gösteren en büyük 3
firmadan biri olmak için bir
yandan yatırımlarımıza hız
kesmeden devam ederken bir
yandan da yurt dışında yeni satın
almalar için de fırsat kolluyoruz”
dedi.
YERLİ OTOMOBİLDE
RADARIMIZDA
Dünyada elektrikli araçların
yaygınlaşmasıyla birlikte, bakır
ve yüksek teknolojili bakır tel
talebinin gelecek yıllarda katlanarak büyüyeceğini belirten
Cüneyt Ali Turgut, “Bugün dünyada sadece birkaç şirket tarafın-
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dan üretilen bu bakır teller
elektrikli araçların en önemli
parçalarından. Biz de otomotiv
sektöründe büyük bir tecrübeye
sahibiz.
Bugün Kayseri'de ürettiğimiz
yüksek teknolojili ürünlerimizi,
dünyanın en önemli otomotiv
firmalarına ihraç ediyoruz. Bir
anlamda biz de bakır telin 'babayiğidiyiz'... Yoğun talebe yetişebilmek için fabrikamızı yüzde
100 kapasiteyle çalıştırıyoruz.
Bunun yanında üretim tesisimizi
15 milyon euroluk yeni yatırımla
büyütüyoruz.
Elektrikli araçlarla, Türkiye yakın
gelecekte teknolojinin üretim
merkezi olacak” şeklinde
konuştu. Otomotiv sektöründeki
tecrübelerini yerli otomobil
projesi için de kullanmayı arzu
ettiklerini vurgulayan Cüneyt Ali
Turgut, “Bu konuda da Çalışmalara başladık.
Dünya ölçeğinde üretim yapan
bir şirket olarak projenin tedarik
zincirinde yer almak bizler için de
büyük gurur kaynağı olacaktır”
ifadelerini kullandı.

MAKALE

YENİLENEBİLİR ENERJİ
KAYNAKLARINDAN
GÜNEŞ ENERJİSİNİN ÖNEMİ
Selattin Varan

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL
MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye’de ve dünyada enerji
ihtiyacı sürekli olarak artmaktadır.
Bu ihtiyacı karşılamada kullanılan
fosil yakıt kaynakları ise hızla
tükenmektedir. Üstelik fosil yakıt
kullanımının olumsuz etkileri
sebebiyle, gezegenimizde ortam
sıcaklıkları yükselmekte, buzullar
erimekte ve doğal felaketler
meydana gelmektedir. Ayrıca,
toprak, su ve hava kirliliğinin yol
açtığı olumsuz etkilerden dolayı
insan, hayvan ve bitkiler büyük
zarar görmektedir. Tüm bu
olumsuzluklara karşı, çevre
sorunlarına neden olmayan,
canlıların yaşamlarını tehdit
etmeyen, temiz, güvenilir ve
sürdürülebilir nitelikteki
yenilenebilir enerjiler,
insanoğlunun geleceği için
büyük önem taşımaktadır. Bu
enerji üretimleri, birincil
enerjilerin temini için diğer
ülkelere olan bağımlılığın da
ortadan kaldırılmasında önemli
bir rol oynamaktadır.
Yenilenebilir enerji
kaynaklarımızın biri olan güneş
enerjisi; güneşin çekirdeğinde yer
alan füzyon süreci ile açığa çıkan
ışıma enerjisidir, güneşteki
hidrojen gazının helyuma
dönüşmesi şeklindeki füzyon
sürecinden kaynaklanır. Bu
enerjinin dünyaya gelen küçük
bir bölümü dahi, insanlığın
mevcut enerji tüketiminden kat
kat fazladır.
Türkiye, güneş enerjisi
konusunda oldukça şanslı bir

coğrafik konumda olmasına
rağmen, sahip olduğu potansiyeli
bugün için yeterince
kullanamamaktadır. Bu da
ülkemiz için önemle ele alınması
gereken bir konudur.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
olarak sürdürülebilir bir yaşam
için yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımına yönelik
çalışmalarımız incelendiğinde;
Güneş Enerji Santralleri(GES)
25.11.2014 tarihli ÇED
Yönetmeliğine tabi olan projeler
olup Yönetmeliği yayım tarihinde
yalnızca kurulu gücü üzerinden
değerlendirilmekte iken
Yönetmelikte 26.05.2017
tarihinde yapılan değişiklik ile
kurulu gücün yanına
değerlendirme kriteri olarak alan
büyüklüğü de eklenmiştir.
Buna göre, kurulu gücü 10 MWe
ve üzerinde veya alan büyüklüğü
20 hektar ve üzerinde olan güneş
enerji santrallarının
(Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer
alması nedeniyle) ÇED
Yönetmeliği kapsamındaki tüm
süreci Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından; kurulu gücü
1 MWe ve üzerinde veya alan
büyüklüğü 2 hektar ve üzerinde
olan güneş enerji santrallarının
süreci ise Yönetmeliğin Ek-2
listesinde yer aldığından Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir. Yönetmelikle
belirlenen eşik değerin altında
yer alan güneş enerji santralları
da “muafiyet” kapsamında
değerlendirilmekte olup Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından 1 MWe kurulu güç ve
altında planlanan elektrik üretim
tesisleri lisanssız elektrik üretimi
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kapsamında değerlendirildiğinden Valiliğimize bu kapsamda
yapılan başvurularda ön lisans
şartı aranmamaktadır.
ÇED Yönetmeliğinin Ek-2
listesinde yer alan toplam on (10)
adet tesis İl Müdürlüğümüz
tarafından değerlendirilmiştir.Bu
projelerin tamamı ÇED Gerekli
Değildir kararı verilerek
sonuçlandırılmıştır ve
sonuçlandırılan dosyaların kurulu
gücünün toplamı 49,78 MWe
kapasitededir. İlimizde
Yönetmeliğin Ek- listesinde
değerlendirilen, diğer bir deyişle
süreci Bakanlığımız tarafından
yürütülen 10 MWe ve üzerinde
kurulu güce sahip güneş enerji
santralı bulunmamakta olup
kapasite ve alan büyüklüğü
olarak Ek-2 listesinde yer alan eşik
değerlere sahip olsa da çatı ve
cephe sistemleri şeklindeki güneş
enerji santrallarına Yönetmelik ile
muafiyet getirilmiştir[1].
Yatırımcıların, projelerde
yapacakları her türlü değişiklik,
alan artışı, kapasite artışı
öncesinde (yatırıma/inşaata
başlamadan önce) ÇED
Yönetmeliği kapsamında görüş
almaları (olası maddi ve manevi
kayıpların önüne geçilmesinde)
büyük önem arz etmektedir.
Güneş bütün evrenin temel enerji
kaynağıdır, bilinen enerji
kaynakları arasında en temiz ve
en tükenmez olanlardan biridir.
Dünyanın güneşten aldığı enerji
toplamı bir yılda 1.5 katrilyon
(1.5×1015) MW/h’tir. Bu enerji
miktarı, dünyada insanların 1
yılda tükettiği enerjinin tam 28
000 katına eşdeğerdir.

MAKALE
Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA)
göre, yeryüzüne 90 dakikada
vuran güneş ışığı, tüm dünyanın
bir yıllık enerji ihtiyacını
karşılayacak miktardadır. IEA, 2050
yılında küresel elektrik enerjisi
üretiminin %11 gibi büyük bir
oranının güneş enerjisinden
sağlanacağını öngörmektedir ve
2030 yılına kadar, yenilenebilir
enerji kaynaklarının yıllık %7.6
büyüme ile en hızlı büyüme
oranına sahip enerji kaynakları
olacağını bildirmektedir. 2014
yılında dünyada yenilenebilir
enerji projelerine yapılan
yatırımlar, 2013 yılına göre %16
oranında artış göstererek 310
milyar ABD dolarına ulaşmıştır.
Bunlardan 90 milyar dolarlık bir
miktar ile yenilenebilir enerjilere
en fazla yatırımı yapan ülke Çin
olmuştur. 51 milyar dolar ile
Amerika Birleşik Devletleri ikinci,
41 milyar dolar ile de Japonya
üçüncü durumdadır. Bu değerler
doğrultusunda, 2014 yılında
güneş enerjisi için yapılan
yatırımlar dünya genelinde %25
oranında artarak 150 milyar dolara
ulaşmıştır. Böylelikle güneş
enerjisi yatırımları, dünyada ilk
defa yenilenebilir enerji çeşitleri
arasındaki en büyük pay değerine
yükselmiştir[2].
Güneş enerjisinde elektrik
üretiminde dünya öncülerinden
olan Almanya 2014 sonunda
güneş enerjisi kurulu gücünü 38
bin 200 MW’a çıkardı ve güneşte
kurulu gücü yüzde 21’lik payla
kömürün ardından ikinci sıraya
yükseldi.
Almanya, 2050’ye kadar elektrik
ihtiyacının yüzde 80’ini
yenilenebilir kaynaklardan
karşılamayı hedefliyor.
İtalya son yıllarda güneş enerjisine
önemli yatırımlar yaptı. İtalya`da
geçtiğimiz Şubat ayında tüketilen
elektriğin yüzde 5.1`i güneş enerji
santrallerinde üretildi.
Japonya, 2020'ye kadar kuracağı

sistemle ülkesindeki 32 bin
okulun elektrik ve ısınma
ihtiyacını güneş enerjisi ile
karşılamayı hedefliyor.
Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanlığı’nın hazırladığı
Türkiye'nin Güneş Enerjisi
Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre,
yıllık toplam güneşlenme süresi
2.737 saat (günlük toplam 7,5
saat), yıllık toplam gelen güneş
enerjisi 1.527 kWh/m².yıl (günlük
toplam 4,2 kWh/m²) olduğu
tespit edilmiştir. Güneş enerjisi
teknolojileri yöntem, malzeme ve
teknolojik düzey açısından çok
çeşitlilik göstermekle birlikte iki
ana gruba ayrılabilir:
Isıl Güneş Teknolojileri ve
Odaklanmış Güneş Enerjisi (CSP):
Güneş enerjisinden ısı elde edilen
bu sistemlerde, ısı doğrudan
kullanılabileceği gibi elektrik
üretiminde de kullanılabilir.Güneş
Hücreleri:Fotovoltaik güneş
elektriği sistemleri de denilen yarı
iletken malzemeler güneş ışığını
doğrudan elektriğe çevirirler.
Ülkemizde 2012 yılı itibari ile
toplam kurulu güneş kolektör
alanı yaklaşık 18.640.000 m²
olarak hesaplanmıştır. Yıllık
düzlemsel güneş kolektörü
üretimi 1.164.000 m², vakum
tüplü kolektör ise 57.600 m²
olarak hesap edilmiştir. Üretilen
düzlemsel kolektörlerin %50'si,
vakum tüplü kolektörlerin
tamamı ülke içerisinde
kullanıldığı bilinmektedir. 2015
yılında güneş kolektörleri ile
yaklaşık olarak 811.000 TEP (Ton
Eşdeğer Petrol) ısı enerjisi
üretilmiştir. Üretilen ısı
enerjisinin, 2015 yılı için
konutlarda kullanım miktarı
528.000 TEP, endüstriyel amaçlı
kullanım miktarı 283.000 TEP
olarak hesaplanmıştır.Ülkemizde
2016 yılı sonu itibariyle kurulu
gücü 402 MW olan 34 adet güneş
enerjisi santraline önlisans,
kurulu gücü 12,9 MW olan 2 adet
güneş enerjisi santraline lisans
verilmiştir. Lisanssız elektrik
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üretim santrallerinin kurulmasıyla
birlikte 2016 yılı sonu itibarıyla
güneş enerjili santral sayısı 1.043
olarak görülürken bu santrallerin
kurulu gücü ise 819,6 MW olup 2
adet lisanslı güneş enerjisi santrali
ile birlikte toplam kurulu
gücümüz 832,5 MW’a
ulaşmıştır[3].
Türkiye’de enerji üretimi ve
kullanımında öncelikle, ulusal ve
uluslararası hukuki
düzenlemelerin yeniden
yapılanması, enerji üretimi
teknolojilerinde ve kaynak
seçiminde çevresel etkileri
dikkate alarak (tarım alanlarının,
arkeolojik ve tarihi yapı alanlarının
korunmasında da daha dikkatli
olunarak) enerji üretim
sahalarının ekonomiye
kazandırılması ve enerji
kullanımında verimliliğe büyük
önem verilmesi gerekmektedir. Bu
nedenle, küresel ölçekte çevre
kirliliğine ve iklim değişikliğine
sebep olan klasik fosil yakıt
kaynaklı enerji üretim sistemleri
ve geleneksel üretim teknolojileri
yerine, çevreci, sürdürülebilir
yenilenebilir enerji kaynakların
değerlendirilmesi ve bunlara ait
teknolojilerin geliştirilmesi
gerekmektedir. Öte yandan,
ülkemizde ekonomik potansiyel
oluşturan yenilenebilir enerji
kaynaklarına ilişkin olarak, lisans
alınan projelerin öngörülen
sürede tamamlanması için gerekli
yasal tedbirler alınmalıdır. Üretim
planlamaları ise teknolojik
gelişmelere ve mevzuat
düzenlemelerine bağlı olarak
hazırlanmalıdır [4].
Kaynakça:
[1]. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Envanteri, 2018.
[2].YILDIZ, Taner, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı. 2015. MİLGES, MİLHES, MİLKANAT ve
(YGDA) Sistemi Geliştirilmesi Projeleri, 7.5.2015.
[3].http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Gunes
[4]. KILIÇ, F.Ç, Güneş Enerjisi, Türkiye’deki Son
Durumu Ve Üretim Teknolojileri, 2015,
http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/09
677e0899d72e8_ek.pdf
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İsmet Ersoy,
Avrupa’nın
En Büyük
Güneş Panel
Üreticisini
Türkiye’ye
Getireceğiz
Avrupa’nın en
büyük güneş
paneli
üreticilerinden
Alman SolarWorld
ile gizlilik
anlaşması
imzalayan
İnosolar, Alman
panel teknolojisini
Türkiye’ye
getirmek için
kolları sıvadı.
Anlaşmanın içinde
SolarWorld’ün
panel üretim
tesislerini
Türkiye’ye taşımak
var.

INOSOLAR SOLARWORLD
PANELLERİNİ TÜRKİYE’DE
ÜRETECEK
Türk İnosolar, Alman güneş
paneli üreticisi SolarWorld ile
distribütörlük anlaşması imzaladı.
İki şirket, Türkiye’de panel üretimi
için çalışmalara başladı. İnosolar
Led Aydınlatma ve Solar Enerji
Sistemleri Yönetim Kurulu
Başkanı İsmet Ersoy, “Anlaşmanın
içinde panel üretim tesislerini
Türkiye’ye taşımak da var. 100
megavatlık (MW) panel tesislerini
de Türkiye’ye taşımayı
düşünüyoruz. Bu üretim hattının
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Türkiye’ye gelmesi de anlaşmanın
içinde. İç Anadolu’da bir organize
sanayide bölge belirledik” dedi.
SolarWorld CEO’su Frank Asbeck
ise İnosolar ile 2012’den bu yana
güçlü bir işbirliği içinde olduklarını belirterek, “2018’in ilk
yarısında 60 MW’lık satışı kapsayan gizlilik anlaşması imzalıyoruz.
Kısa vadede Türkiye’ye panel
satışını 100 MW’a çıkarmak
istiyoruz. Belki de ilk ve ikinci 100
megavatı sattıktan sonra, neden
bu ürünleri Türkiye’de kendimiz
üretmiyoruz diye düşünebilirsiniz. Biz de buna sıcak bakıyoruz”
dedi.

HABER
TÜRKİYE’DE OLMAYAN
TEKNOLOJİLERİ GETİRMEYİ
BAŞARACAĞIZ
Arz bolluğu nedeniyle geçtiğimiz
yıl iflas eden Solarworld’ün, daha
sonra Almanya’daki üretim
tesislerini geri aldığını, Katarlıların
şirketteki hissesini yüzde 29’dan
49’a çıkardığını anlatan Ersoy,
“Solarworld’ün yüzde 49’u
Katarlıların, yüzde 51’i Almanların.
Katar’da hammadde üretimi
yapıyorlar ve orada 1 milyar
Euro’luk hammadde tesisleri var.
Katarlılarla görüşmelerini
tamamladıkları zaman, biz hem

teknolojik olarak hem de kalite
olarak Türkiye’de olmayan
teknolojileri getirmeyi
başaracağız. Yerli bir firma
SolarWorld’ün C kalite ürünlerini
almış. SolarWorld’ün
kullanmadığı, artık çöp diye attığı
ürünü Türkiye’de panel olarak
kurup satıyorlar. Bu hücrelerden
üretilen güneş panelleri 3 yıl sonra
çok kötü duruma gelecek. Onun
için Türkiye’ye A plus kalite
malların gelmesi için çabalıyoruz”
dedi.

ŞİŞECAM’DAN TEDARİK
Türkiye’nin İspanya’daki gibi
panel çöplüğüne dönmemesi için
Alman teknolojisi, Ar-Ge’si ve
yüksek kalitesini Türkiye’ye
getirmeye çalıştıklarını anlatan
Ersoy, “Avrupa’nın en büyük panel
üreticisi olan SolarWorld ile
distribütörlük anlaşması
imzaladık. 100 megavatlık panel
tesislerini de Türkiye’ye taşımayı
düşünüyoruz” dedi. Ersoy,
SolarWorld’ün üst teknolojisi
mono sistemini Türkiye’ye
getirmeye çalışırken yerlilik
oranını da göz önünde

bulundurduklarını belirterek, bu
kapsamda panellerin cam kısmını
Şişecam’dan almayı
hedeflediklerini kaydetti.
YÜZDE 100 YERLİ OLABİLİR
İnosolar ve SolarWorld
ortaklığıyla Türkiye’de kurulması
hedeflenen fabrikanın
SolarWorld’ün Almanya’daki
fabrikasıyla benzer özellikler
taşıyacağını anlatan SolarWorld
CEO’su Frank Asbeck, üretimde
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yerlilik oranının ileride yüzde
100’e kadar çıkabileceğini
vurguladı. Aspeck, şöyle konuştu:
“Bir panel için kullanılacak ana
maddeler tamamen yeni de
olabilir veya mevcut üretim
bandı da kullanılabilir. Buna daha
sonra karar verilmesi gerekiyor.
Bu fabrikada üretilecek üründeki
yerlilik oranı işgücünü de
katarsak yüzde 60-65 düzeyinde
olacak, hatta ileriki süreçte yüzde
100’e çıkabilir. Ama bu bir sonraki
adım. Türkiye’den sağlanabilecek
maddeler çerçeve, cam ve test
edildikten sonra arka folyolar
olabilir. Zaten cam, alüminyum,
çerçeve gibi ürünler halen
Türkiye’den tedarik ediliyor.Ana
maddelerin Türkiye’den
sağlanmasında bir problem
görmüyoruz. 10 yıl önce
Türkiye’ye geldiğimde güneş ve
rüzgâr enerjisinde ciddi projeler
vardı. O zamanlar buna biraz
şaşırmıştım ancak bunların pek
çoğunun hayata geçirildiğini
görüyorum. Hükümetin güneşin
önemli enerji kaynaklarından biri
olduğunu düşünmesi ve
desteklemesini görmek bizi
memnun ediyor.”

HABER

YENİ TORBA YASADA ENERJİYE ÖZEL DÜZENLEME

‘Enerji Performans
Sözleşmesi’
"ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ" GELİYOR

Yeni torba tasarısının en çok

merak edilen maddeleri arasında
enerji düzenlemesi de bulunuyor.
Yeni torba yasa da enerji
sektörüne ilişkin önemli
düzenlemeler yer alıyor. 39
maddelik torba tasarısının 100
maddeye ulaşabileceği belirtilen
düzenlemede enerji performas
sözleşmesi eklenecek.

Enerji Verimliliği Kanunu'na
"enerji performans sözleşmesi"
tanımı eklenecek ve "uygulama
projesi sonrasında sağlanacak
enerji tasarruflarının garanti
edilmesi ve yapılan harcamaların
uygulama sonucu oluşacak
tasarruflarla ödenmesi esasına
dayanan sözleşme" olarak tarif
edilecek.

mal ve hizmet alımları ile yapım
işleri, ceza ve yasaklama
hükümleri hariç, Kamu İhale
Kanunu hükümlerine tabi
olmayacak. Enerji performans
sözleşmeleri gereğince yapılacak
ödemeler, idarelerin sözleşme
konusu enerji alım giderlerinin
yapıldığı bütçe tertiplerinden
gerçekleştirilecek.

Genel yönetim kapsamındaki
kamu idareleri ile diğer kamu
kurum ve kuruluşları, enerji
tüketimleri veya enerji giderlerini
düşürmek üzere enerji
performans sözleşmeleri
yapabilecek ve 15 yılı aşmayan
yıllara yaygın yüklenmeye
girişebilecek.
Bu kapsamda gerçekleştirilecek

Yıllık yapılacak ödemelerin
toplamı, garanti edilen yıllık
tasarruf miktarına karşılık gelen
tutarı aşamayacak.

Yeni torba tasarısında Enerji
Verimliliği Kanunu'na "enerji
performans sözleşmesi" tanımı
eklenecek ve "uygulama projesi
sonrasında sağlanacak enerji
tasarruflarının garanti edilmesi ve
yapılan harcamaların uygulama
sonucu oluşacak tasarruflarla
ödenmesi esasına dayanan
sözleşme" olarak tarif edilecek.
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Sözleşme bedeli, uygulamanın
ekonomik ömrü boyunca
sağlanacak toplam tasarruf
miktarından eşit veya yüksek
olamayacak.

HABER

Smart Energy, panel üretimini
ilk yılında iki kat artırıyor

Güneş enerjisi sektörünün

önemli yatırımcılarından Smart
Energy, Ağustos 2017’de üretime
başlayanGebze’deki güneş paneli
üretim tesisinin kapasitesini
artırıyor. Halen devam eden yeni
yatırımlar ile tesisin yıllık 400 MW
olan kapasitesi kısa bir sürede800
MW’aulaşmış olacak.
Smart Energy, bir yandan yeni
güneş enerjisi santralleri (GES)
yatırımlarına devam ederken,
diğer yandan güneş paneli üreticisi olarak büyümesini sürdürüyor.
Gebze’de 23.500 m2’lik alanda
güneş paneli üretimi yapan Smart
Energy, ilk yılında kapasitesini iki
katına çıkarma kararı aldı.
Dünyanın 500 büyüğü arasında
yer alan Çin devlet firması
SUMEC’le stratejik ortaklık
yaparak, tüm dünyada kabul
görmüş kalite standartlarınınötesinde premiumPhono Solar ve
Smart Solar markalı yeni nesil
güneş panelleri üreten Smart
Energy,mevcut haliyle yıllık 400
MW olan kapasitesini arttırmak
için yeni üretim hatlarının siparişini verdi.Birkaç ay içerisinde
devreye girecek yeni hatlar
sayesinde fabrikanın yıllık kapasitesi800 MW’a ulaşmış olacak.

Başkanı Halil Demirdağ, bu
konuda şu bilgileri verdi:
“Dünyanın en kaliteli güneş
paneli üreticilerinden biri olarak
gigawattkapasiteli üretim yapabilen bir şirket olma hedefimiz
doğrultusunda çalışmalarımıza
hız verdik. Fabrikamızın açılışını
yaparken hedefimizin en kısa
sürede 1.200 MW’lık tam kapasite
ile üretim yapmak olduğunu
açıklamıştık. Tüm planlarımızı da
bu doğrultuda yaptık. Şimdi emin
adımlarla bu hedefe doğru ilerliyoruz. Birkaç ay içerisinde devreye
alacağımız yeni hatlar sayesinde
fabrikamızın yıllık kapasitesini iki
kat artırmış olacağız. Tam otomatik istasyonlarla donatılmış üretim
hatlarının siparişini verdik. Bu
hatlar
devreye girdiğinde hedeflerimizde bir adım daha yaklaşmış
olacağız.Yerli ve yenilenebilir
enerji kaynaklarımızı ne kadar
aktif hale getirebilirsek, ülke
ekonomisine ve doğaya o kadar
katkımız olacağına inanıyoruz. Bu
doğrultuda yatırımlarımıza
devam edeceğiz.”
HEDEF DAHA ÇOK İHRACAT
Yurtiçi ve yurtdışından gelen
taleplere yanıt verebilmek için
kısa sürede kapasite artırım kararı
aldıklarını belirten Demirdağ,
sözlerine şöyle devam etti: “Bu
sayede ülkemizdeki güneş enerjisi sektörüne değer katmaya
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devam edeceğiz. Üretime
geçişimizin ilk ayında ilk teslimatımızı yaptık, daha ilk yılımızı
doldurmadan da ihracata
başladık. Türkiye’de ürettiğimiz
yüksek kaliteye sahip panelleri
Avrupa ve Amerika’nın yanı sıra,
MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika)
ülkelerine de ihraç etmek istiyoruz. Bir diğer hedefimiz de güneş
hücrelerini Türkiye’de üretmek.
2018 yılında hücre üretim hattının
da müjdesini vermeyi istiyoruz.
Tüm yapılanmamızı bu hedefler
doğrultusunda oluşturduk, planlarımızı buna göre yaptık ve
büyümemizi sürdüreceğiz.”
Ürünlerinin arkasında hemSmart
Energy’ninhem de SUMEC’in
yenilikçi ve premium ürün anlayışı
olduğunu ifade eden Demirdağ,
“Ar-Ge’mizi daha da güçlendirerek
üstün kalitemizle sektörde adından söz ettiren bir firma olacağız.
GES yatırımcısı olarak da güneş
enerjisine yatırım yapmak isteyenlere destek vermeye devam
edeceğiz” dedi.

