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Belçika, ‘Prenses Elisabeth Açık Deniz Rüzgar Bölgesi’ için Jeolojik Etütler 

Yaptıracak – Offshore Wind 

Belçika Federal Kamu Hizmeti Ekonomisi, Prenses Elisabeth açık deniz rüzgar 

bölgesi için teorik jeolojik çalışmalar esaslı bir şartname yayınladı. İlgili tarafların 

bu şartnameye cevap vermek için 27 Eylül'e kadar süreleri var. 

Belçika'nın ilk açık deniz rüzgar bölgesi, 2020'de Northwester II ve SeaMade 

rüzgar çiftliklerinin işletmeye alınmasıyla tamamen inşa edilmişti.  

Prenses Elisabeth Bölgesi, Belçika'nın ikinci açık deniz rüzgar alanıdır ve ülkenin 

Mart 2020'de yürürlüğe giren 2020-2026 Deniz Mekansal Planı'nda 

belirlenmiştir. Yeni bölge 281 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor ve Belçika'nın 

açık deniz rüzgar kapasitesini mevcut 2,26 GW'dan 4,5 GW'a iki katına çıkaracak. 

Tamamen inşa edildiğinde, Princess Elisabeth Bölgesi'nin Belçika'nın elektrik 

ihtiyacının yüzde onu karşılaması bekleniyor. Belçika'nın ayrıca Prenses Elisabeth 

Bölgesi içinde bir enerji adası inşa etmeyi de düşündüğü bildiriliyor. 

Thames Water, Biyogaz Tesislerinin Kurulumu İçin SGN ile Sözleşme İmzaladı – 

Energy Live News 

Thames Water, atık su arıtma tesislerinde biyogaz tesisleri kurmak için SGN 

Commercial Services ile 70 milyon sterlinlik bir sözleşme imzaladı. Sekiz yıllık 

sözleşmenin ilk projesi, Thames Water'ın Kuzey Londra, Edmonton'daki 

Deephams kanalizasyon arıtma tesisinde yer alıyor. Kanalizasyon atıkları, her yıl 

8.000 tondan fazla karbondioksitin salımını engelleyecek bir ısı ve güç alternatifi 

olan biyometan oluşturmak için kullanılacak. Önümüzdeki yıl mart ayında 

tamamlanması beklenen 7,3 milyon sterlinlik tesisin, yılda altı milyon metreküp 

metan üretmesi bekleniyor. SGN Commercial Services, bunun Kuzey Londra'daki 

Enfield'deki 3.500 evi ısıtmak için yeterli olduğunu açıkladı. 

Nükleer Enerji Yeşil Hidrojen Ekonomisi İçin Neden Önemlidir? – Power 

Engineering 

Tom Greatrex, İngiltere'nin son Hidrojen Stratejisinde belirtilen hedeflere 

ulaşmak istiyorsa, "büyük, küçük, mevcut ve gelişmiş" reaktörlerin hayati 

https://www.offshorewind.biz/2021/08/31/belgium-seeks-geological-studies-for-princess-elisabeth-offshore-wind-zone/
https://www.energylivenews.com/2021/08/31/thames-water-ties-with-sgn-for-biogas-installations/
https://www.powerengineeringint.com/hydrogen/why-nuclear-can-help-deliver-a-green-hydrogen-economy/
https://www.powerengineeringint.com/hydrogen/why-nuclear-can-help-deliver-a-green-hydrogen-economy/
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olacağını söyledi. Nükleer Sanayi Derneği'nin CEO'su Greatrex, nükleerin "temiz 

güç ve temiz ısı üretebilen tek enerji kaynağı olduğunu ve bu da onu elektriğin 

ötesinde sektörleri karbondan arındırırken hayati bir bileşen haline getirdiğini" 

söyledi. “İster 'yeşil' ister 'düşük karbon' olarak etiketlenmiş olsun, karbondan 

arındırma üzerinde uzun vadeli anlamlı bir etki yaratabilecek, yalnızca nükleer 

ve yenilenebilir kaynaklar gibi sıfır emisyonlu kaynaklardan gelen hidrojendir.” 

dedi. 

Ancak Greatrex, ülkenin yeni enerji santralleri inşa etmek için yeni bir finansman 

modeli olmadan nükleer teknolojide uluslararası köklü konumunu kaybedeceğini 

vurguladı. 

Greatrex “Birleşik Krallık'ın nükleer inovasyon mirası, bu endüstrinin iklim 

hedeflerimiz için nasıl temiz enerji ve topluluklarımız için iyi işler 

sağlayabileceğini gösteriyor. Hükümetin acilen nükleer için yeni bir finansman 

modeli getirmesi gerekiyor, böylece yeni tesisler inşa edebilir ve gelecek nesil 

için yeşil bir ekonominin fırsatlarını yakalayabiliriz." dedi. Calder Hall'un 1956'da 

açılmasından bu yana nükleer gücün Birleşik Krallık'ı 2,3 milyar tondan fazla 

karbondioksit emisyonundan kurtardığını, bunun diğer herhangi bir enerji 

kaynağından çok daha fazla olduğunu söyledi. 

Birleşik Krallık nükleer kapasitesinin büyük bir kısmını oluşturan Hunterston B, 

Hinkley Point B, Heysham I ve Hartlepool nükleer santrallerinin tümü, Mart 

2024'ün sonunda devreden çıkarılacak. Bu durum, 2030'dan sonra yalnızca 

1,2GW Sizewell B'yi çalışır durumda bırakırken, Hinkley Point C ise halen inşa 

edilmektedir. 

NREL Araştırmacıları, Silika Parçacıkları Kullanan Termal Enerji Depolama 

Sistemi Geliştirdi – Pv Magazine 

NREL araştırmacıları, termal enerji depolaması için ısıtılmış silika parçacıkları 

kullanan bir sistem geliştirdi. Temel teknoloji 26.000 MWh'ye kadar depolama 

kapasitesi için tasarlanmıştır ve kWh başına 2 ila 4 $ arasında bir maliyeti olduğu 

tahmin edilmektedir. ABD Enerji Bakanlığı Ulusal Yenilenebilir Enerji 

Laboratuvarı'ndan (NREL) bilim adamları, fazla rüzgar ve güneş enerjisini 

depolamak için bir ortam olarak, fiyatları 30 ila 50 $/ton arasında değişen 

istikrarlı ve ucuz bir malzeme olan silika kumlarını kullandılar. Sistem, elektrik 

talebinin yüksek olduğu dönemlerde deşarj olur ve elektriğin daha ucuz olduğu 

dönemlerde yeniden şarj olur. Önerilen sistem için prototip ısıtıcılar ve ısı 

eşanjörleri şu anda yüksek sıcaklıklarda test ediliyor. 

 

https://www.pv-magazine.com/2021/09/01/storing-wind-solar-power-with-silica-sands/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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Uluslararası Bir Araştırma Ekibi Lityum-İyon ve Kurşun-Asit Bataryaları 

Karşılaştırdı - Pv Magazine 

Uluslararası bir araştırma ekibi, enerji depolaması için lityum-iyon ve kurşun-asit 

bataryalar arasında tekno-ekonomik bir karşılaştırma yaptı ve lityum iyon 

bataryaların daha düşük bir LCOE (seviyelendirilmiş enerji maliyeti)’ye ve net 

mevcut maliyete sahip olduğunu buldu 

Simülasyon yoluyla akademisyenler, li-iyon ve kurşun-asit bataryaların 

neredeyse karşılaştırılabilir şarj ve deşarj özelliklerine sahip olduğunu buldular, 

ancak aynı zamanda lityum-iyon cihazların, daha az kapasiteye sahip olsalar bile 

kurşun-asit bataryalarla aynı deşarj özelliklerine sahip olduğunu tespit ettiler. 

Lityum iyon batarya LCOE’si 0,32 €/kWh olarak bulunurken kurşun asit 

bataryalarınki ise 0,34 €/kWh olarak tespit edildi. Ayrıca net maliyet açısından 

da lityum iyon bataryaların daha uygun olduğu belirlendi. 

Shell ve CoensHexicon, Kore Açıklarında 1,4 GW Yüzer Rüzgar Çiftliği İnşa 

Edecek – Offshore Wind 

Shell Overseas Investment BV ve CoensHexicon Co., LTD, Güney Kore'nin 

güneydoğu kıyılarında 1,4 GW'lık bir yüzer rüzgar projesi geliştirmek ve işletmek 

için bir ortak girişim kurdu. Şu anda fizibilite değerlendirme aşamasında olan 

proje, Güney Kore'nin Ulsan şehrine 65 ila 80 kilometre arasında yer alıyor. 

Toplam proje sahası, 120 ile 160 metre arasında değişen su derinlikleri ile yüzer 

temeller için uygun olan yaklaşık 240 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. 

Geliştiriciler, gelecekteki yatırım kararlarına bağlı olarak, MunmuBaram 

projesinin her yıllık 4,65 TWh'ye kadar elektrik üretmesinin beklendiğini söyledi. 

Toplanan verilerle MunmuBaram, Eylül 2021'de Elektrik İşletme Lisansına (EBL) 

başvurmayı planlıyor. Geliştiriciler, Temmuz 2021'de MunmuBaram'ın jeofizik 

araştırma yürüttüğünü ve şu anda proje yürütme stratejisi ve ön uç mühendislik 

tasarımına dair gerekli verileri toplamak için aynı alandaki diğer geliştiriciler 

arasında ilk olan jeoteknik bir araştırma yürüttüğünü söyledi. Hexicon CEO'su 

Marcus Thor, "Güney Kore'deki eski bir Proje Direktörü olarak, projeyi 

gerçekleştirme yolunda daha fazla adım atıyor olmamız harika bir duygu" dedi. 

BASF CEO’su: “Almanya’nın Politikacıları ve Endüstrisi, Çevreci Olmak İçin 

‘Tamamen Yeni Bir İş Birliğine’ İhtiyaç Duyuyor.” - CNBC 

Dünyanın en büyük kimyasal üreticilerinden biri olan BASF’nin CEO’su Martin 

Brudermüller’e göre, ülke karbon emisyonlarını azaltmada başarılı olmak 

istiyorsa Almanya’daki politikacıların endüstri liderleriyle birlikte çalışması 

gerekiyor. Brudermüller, “Almanya’nın ve aynı zamanda AB’nin karbondan 

https://www.pv-magazine.com/2021/09/02/lithium-ion-vs-lead-acid-batteries/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.offshorewind.biz/2021/09/01/shell-and-coenshexicon-to-jointly-build-1-4-gw-floating-wind-farm-offshore-korea/
https://www.cnbc.com/2021/09/02/politics-and-industry-must-work-together-on-green-policy-basfs-ceo.html
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arındırma planlarında başarılı olmak istiyorsak, sanayi ve siyaset arasında 

tamamen yeni bir iş birliği yoluna girmeliyiz.” dedi.  

Almanya’da federal seçimler hızla yaklaşıyor ve Almanya’nın Yeşiller Partisi’nin 

gelecekteki bir koalisyon hükümetinin parçası olma olasılığı yüksek. Politico’nun 

anketlerine göre, Yeşiller şu anda yüzde 17 oy alırken, Şansölye Angela Merkel’in 

muhafazakar ittifakı CDU/CSU yüzde 21 ve Sosyal Demokrat Parti yüzde 24 oy 

alıyor. 

Brudermüller, seçim sonucunun ne olursa olsun, yeni Alman hükümetinin 

endüstri liderleriyle ilişki kurması gerektiğini belirtti. 

UBS Global’den Dean Turner ve Maximilian Kunkel, “Yeni bir hükümetin ortaya 

çıkması zaman alacak, ancak ortaya çıktığında, iklim değişikliğiyle mücadeleye 

daha fazla odaklanan bir yönetim ve ekonomik toparlanmayı teşvik etmek için 

maliye politikasını uyumlu tutacak bir içerik bekliyoruz.”dedi. 

Uzmanlar, yeşil yatırımların uzun vadede çarpıcı bir şekilde artmasını bekliyor 

ancak işletmeler, özellikle de BASF gibi enerji yoğun işletmeler arasında, bunun 

vergilerde bir artışa yol açacağına dair bazı endişeler var. Bu nedenle, sonuç 

olarak daha az rekabetçi hale gelebileceklerinden endişe duyuyorlar. 

Brudermüller CNBC’ye, yeni hükümetin vergi politikalarının yakından izlenmesi 

gerektiğini ve hükümetin herhangi bir geçişi sübvanse etmesi gerektiğini söyledi. 

“Bence önemli olan, şirketlerin dönüşümü yönetmesi gerekiyorsa, yatırım 

yapmak için para kazanmalarını da sağlamanız gerektiğidir.” dedi. 

İş Seyahatleriyle İlgili Belirsizlik Jet Yakıtını Düşürebilir – Oil Price 

Turizm amaçlı havayolu seyahatleri sonunda pandemi öncesi seviyelere dönecek 

olsa da iş seyahati amaçlı hava yolculuğu Covid sonrasında da belirsizliğini 

koruyor ve buna bağlı olarak petrol talebinin tamamen toparlanması gecikebilir.  

Analistler, havacılık yakıt talebinin en az 2023 yılına kadar “normale” 

dönmeyeceğini söylüyor. 

Uzmanlar göre havayolu iş seyahatlerinin iyileşen en son segment olmasını 

bekliyor. Hatta birçok analist, Bloomberg tarafından derlenen anketlere ve 

tahminlere göre kurumsal seyahatin asla 2019'da görülen seviyelere geri 

dönemeyeceğine inanıyor. 

Salgın ve evden çalışmanın artması, seyahat ve sınır kısıtlamalarından ve 

karantina kurallarından mustarip olan jet yakıtı talebindeki gerilemelere ek 

olarak, geçen bir buçuk yılda birçok iş seyahatini gereksiz hale getirdi. 

https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Uncertainty-About-Business-Travel-Could-Keep-Jet-Fuel-Down.html
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Bloomberg tarafından yapılan bir ankete göre, pandemi sona erdiğinde, birçok 

büyük şirket iş seyahatlerine daha az harcamaya devam etmeyi planlıyor. Bunun 

bir nedeni, teknolojinin artık birçok iş toplantısını gereksiz hale getirmesidir. 

Diğeri ise, dünya çapındaki emisyonları azaltma çabasının ortasında karbon ayak 

izlerini azaltma sözü veren artan sayıda küresel şirket olmasıdır. Havayolu 

seyahatini azaltmak, emisyonları azaltmanın kilit tedbirlerinden birisidir. 

Almanya'nın Tekel Komisyonu, Elektrikli Araç Şarj Sektörüne Yönelik Daha Fazla 

Rekabet Çağrısı Yaptı – Clean Energy Wire 

Alman hükümetine ve yasama organına rekabet konularında tavsiyelerde 

bulunan bağımsız bir uzman komitesi olan Tekel Komisyonu, hükümeti elektrikli 

araç şarj noktaları ve hidrojen altyapısı için gelişmekte olan pazarlarda adil 

rekabeti sağlamaya çağırıyor. Yaklaşık 42.000 şarj noktasını inceleyen rapor, 

bireysel operatörlerin genellikle bireysel bölgelerdeki şarj noktalarının yüksek bir 

oranını kontrol ettiğini buldu. Komisyon, bir sonraki federal hükümetin, yerel bir 

bölgedeki tüm şarj noktalarının yüzde 40'ından daha azını kontrol eden 

operatörlere daha yüksek sübvansiyonlar sağlayarak sektörde daha fazla 

rekabeti teşvik etmesini tavsiye ediyor.  

Ülkenin Ulusal Hidrojen Stratejisi hakkında yorum yapan komisyon, hükümetin 

Almanya'da bir hidrojen ekonomisi inşa etme hedefini takip ettiğini söyledi. Bu 

hedef için hidrojen boru hatları inşa edilmeli ve doğal gaz boru hatları hidrojenin 

taşınması için yeniden tahsis edilmelidir. Komisyon, düzenleyicilerin şu anda 

hidrojen pazarındaki gelişmelere tepki vermek için çok az fırsatı olduğunu 

kaydetti ve bu nedenle Federal Şebeke Ajansına piyasa koşullarını düzenli olarak 

analiz etme ve gerekirse rekabet sorunlarını çözen yeni düzenleyici araçlar 

kullanma yeteneği verilmesini tavsiye ediyor. 

Yakıtlara CO2 Fiyatı Uygulaması Düşük Gelirli Hanelere Haksız Yere Yük Getiriyor 

– Clean Energy Wire 

Alman Tüketici Örgütleri Federasyonu (vzbv) tarafından yaptırılan bir rapora 

göre , Almanya'nın Ocak ayında uygulamaya koyduğu yakıt CO2 fiyatı, düşük 

gelirli haneler için ek bir yük oluşturuyor. CO2 fiyatının dağıtımsal ve sosyal 

etkilerini inceleyen rapor, aynı zamanda, yüksek gelirli hanelerin, yüksek 

maliyetleri hafifletmeyi amaçlayan devlet tazminat önlemlerinden daha fazla 

yararlandığını da ortaya koydu. Alman Tüketici Örgütleri Federasyonu şimdi yerel 

toplu taşımanın genişletilmesini ve ayrıca gelirden bağımsız hareketlilik 

ödeneklerini tavsiye ediyor ve bir sonraki federal hükümeti karşı önlemler 

almaya çağırıyor. 

https://www.cleanenergywire.org/news/germanys-monopolies-commission-calls-more-competition-e-car-charging-sector
https://www.cleanenergywire.org/news/co2-price-fuels-unfairly-burdening-lower-income-households-report
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Fedarasyonda İcra Direktörü olan Klaus Müller, “CO2 fiyatlandırması önemli bir 

iklim koruma aracıdır” dedi. “Federal hükümet, bunu herkes için sosyal olarak 

kabul edilebilir bir şekilde uygulamakta başarısız oldu. Düşük gelirli haneler artan 

yakıt maliyetlerinden mustarip ve acilen siyasi desteğe ihtiyaç duyuyor.” dedi. 

Banliyö ödeneği artırılırken, orta ve yüksek gelirlilerin bundan orantısız bir 

şekilde yararlandığını, düşük gelirlilerin ise çok az aldığını da sözlerine ekledi. 

Müller sözlerini şöyle bitirdi: “Ulaşımda enerji dönüşümü herkesi yanına almayı 

unutursa, önümüzdeki yıllarda CO2 fiyatına ek olarak sosyal bölünme riski de 

artacak. Bir sonraki federal hükümet derhal herkes için ek yardım önlemlerine 

karar vermeli." 

Petrol ve gaz üzerindeki CO2 fiyatı 1 Ocak'tan beri yürürlüktedir ve fosil yakıtların 

ulaşım ve binalarda kullanımını daha az çekici hale getirmeyi ve böylece iklimin 

korunmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bir ton CO2 başına 25 Euro'luk 

mevcut fiyat, benzin veya dizel litre başına 7 ila 8 sentlik bir ek ücrete tekabül 

ediyor. 


