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DÜNYADAN HABER ÖZETLERİ 

 

 

AB ve ABD, Rüzgar Çiftliklerinde 11.300 GWh Enerji Kaybı Yaşıyor – Power 

Engineering 

ONYX Insight tarafından yapılan bir araştırmaya göre, şu anda Avrupa ve 

ABD'deki rüzgar çiftliklerinde tahmini 11.300 GWh/yıl miktarında enerji 

kayboluyor. ONYX Insight, kaybedilen kapasitenin New York'a 80 gün ve 

Londra'ya 110 gün boyunca güç sağlama potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. 

Enerji kayıplarını azaltmak için ONYX Insight, özellikle Avrupa ve Kuzey 

Amerika'da sıcaklıkların düşmesi beklenirken, her megavat (MW) üretimi 

korumak için rüzgar santrali sahiplerine dijital araçların uygulanmasını tavsiye 

ediyor. 

Rüzgar türbinlerinden kaybedilen enerjinin %80'e kadarı, sıcaklık sorunları, 

türbin içindeki parçaların dengesizliği veya yanlış hizalanması, erozyon veya 

buzlanma dahil olmak üzere rüzgar çiftliği sahipleri ve operatörleri tarafından 

günlük olarak karşılaşılan 10 ana sorundan kaynaklanmaktadır.  

ONYX Insight, veri analitiğinin operatörlerin rüzgar türbinlerinin performansını 

ve güvenilirliğini optimize etmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor. Otomasyon 

ayrıca, anormalliklerin bir sorun haline gelmeden önce hızlı bir şekilde tespit 

edilmesini sağlamaya yardımcı olacaktır. 

ONYX Insight, rüzgar enerjisi paydaşları arasındaki işbirliğinin, sektörün doğal 

gaz ve kömür fiyatlarındaki artışlardan kaynaklanan enerji krizini ve enerji 

geçişiyle ilgili zorlukları ele almak için yenilikçi mekanizmalar geliştirmesini 

sağlayacağını da belirtiyor. 

MIT Üniversitesinden Bilim İnsanları, Rüzgar ve PV Güneş Enerjisini Depolamak 

İçin Yarı Katı Çinko-Manganez Dioksit Akış Bataryası Geliştirdi – PV Magazine 

MIT araştırmacıları, lityum iyon ve vanadyum redoks akışlı bataryalardan daha 

iyi performans gösterebilecek yarı katı akışlı bir batarya geliştirdiler.  

Bataryanın özelliği, elektriksel olarak iletken bir katkı maddesi olan karbon siyahı 

ile püskürtülmüş manganez dioksit (MnO2) parçacıkları içeren bir karışımdan 

yapılmış yeni bir elektrot türü içermesidir.  

https://www.powerengineeringint.com/renewables/wind/eu-and-us-losing-11300gwh-of-energy-across-wind-farms-study/
https://www.powerengineeringint.com/renewables/wind/eu-and-us-losing-11300gwh-of-energy-across-wind-farms-study/
https://www.pv-magazine.com/2021/12/02/mit-scientists-develop-semisolid-zinc-manganese-dioxide-flow-battery-for-wind-pv-storage/


Dünya Enerji Konseyi Türkiye 

Dünyadan Haberler 

Sayı 146: 29 Kasım-5 Aralık 2021 

 

 

Sayfa | 2  

Bilim insanları, "Bu bileşik, yığında iletken bir çinko çözeltisi veya çinko levha ile 

reaksiyona girerek verimli elektrokimyasal enerji dönüşümü sağlıyor" dedi.  

Batarya, optimum elektrokimyasal karışım sunduğunu gösteren testlerden 

başarıyla geçti. 

Araştırmacı Thaneer Malai Narayanan, "Bataryanın bileşiminin performansı ve 

maliyeti nasıl etkilediğini anlamak için kapsamlı, aşağıdan yukarıya bir analiz 

gerçekleştirdik ve tüm ödünleşimlere baktık. Sistemimizin diğerlerinden daha 

ucuz olabileceğini ve büyütülebileceğini gösterdik." dedi. 

Asya LNG Fiyatları, Çin'den Gelen İthalat Talebinin Azalmasıyla Düşüyor - 

Reuters 

Asya'da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatları, kışın başlamasına rağmen 

Çin'den gelen spot talebin düşük kalması ve Rusya'dan Almanya'ya düzenli gaz 

akışının sürmesi nedeniyle bu hafta düştü. Ancak Avustralya'da kargo 

yüklemelerini engelleyen kesintilerin fiyatlardaki düşüşü kontrol altında tuttuğu 

söyleniyor. 

Uzmanlar kuzeydoğu Asya'ya ocak ayı teslimatı için ortalama LNG fiyatı, 1,50 $ 

azalışla MMBtu başına 34,60 $'a düştüğünü söylediler. 

Nissan, Elektrikli Araç Üretimini Artırmak İçin Önümüzdeki Beş Yıl İçinde 17,6 

Milyar Dolar Yatırım Yapacak - CNBC 

Japon otomotiv devi Nissan, ürün hattının elektrifikasyonunu hızlandırmak için 

önümüzdeki beş yıl içinde 2 trilyon yen (yaklaşık 17,6 milyar dolar) yatırım 

yapacak. 

Pazartesi sabahı CNBC’den Steve Sedgwick’e konuşan Nissan’dan Uchida, 

şirketinin “piyasanın elektrifikasyon açısından nasıl daha da gelişeceği 

konusunda donanımlı ve hazır” olması gerektiğini söyledi. 

Şarj konusunda Uchida, iş birliğinin önemini vurguladı. “Yalnızca Nissan’da değil, 

aynı zamanda İttifak’ta şarj istasyonları açısından altyapıyı oluşturmaya nasıl 

daha fazla katkıda bulunabileceğimize odaklanıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Renault -Nissan-Mitsubishi, 1999 yılında kurulmuş bir otomotiv ittifakıdır. 

Mitsubishi, 2016 yılında stratejik ortaklığa katılmıştı. 

Suudi Aramco, Gaussin De Dahil Olmak Üzere Fransız Firmalarla Beş Anlaşma 

İmzaladı - Reuters 

Petrol devi cumartesi günü yaptığı açıklamada, Suudi Aramco'nun Fransız 

şirketleriyle, Gaussin firması ile hidrojenle çalışan bir araç işini geliştirme 

anlaşması da dahil olmak üzere beş anlaşma imzaladığını açıkladı. 

https://www.reuters.com/markets/europe/asian-lng-prices-fall-import-demand-china-muted-2021-12-03/
https://www.cnbc.com/2021/11/29/nissan-to-invest-17point6-billion-to-ramp-up-electric-vehicle-offering-.html
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-aramco-signs-five-agreements-with-french-firms-including-gaussin-2021-12-04/
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Açıklamada, "Aramco ve Gaussin arasındaki anlaşma, Suudi Arabistan 

Krallığı'nda yol ve arazide kullanılacak hidrojen yakıtlı araçlar için modern bir 

üretim tesisi kurmayı amaçlıyor" denildi. 

Diğer anlaşmalar, karbon yakalama teknolojisi, yapay zeka ve yerel üretim 

alanlarını kapsıyor. 

Acciona Energía ve Plug Power, İspanya Ve Portekiz'deki Yeşil Hidrojen Pazarını 

Geliştirmek İçin Accionaplug Ortak Girişimini Kurdular - Evwind 

AccionaPlug girişimi halihazırda endüstriyel projelerde çalışıyor ve orta vadede 

günde 100 tondan fazla yeşil hidrojen üretmeyi hedefleyerek önemli bir pazar 

payı edinmeyi planlıyor. 

Küresel yeşil hidrojen ekonomisi için anahtar teslimi hidrojen çözümlerinin lider 

sağlayıcısı olan Plug Power Inc. ve yenilenebilir enerji projelerinin küresel 

geliştiricisi, sahibi ve operatörü ACCIONA Energía şirketleri daha önce ilan 

ettikleri 50-50 ortak girişiminin oluşumunu tamamladılar. AccionaPlug olarak 

kurulan ortak girişimin merkezi Madrid'dedir ve İspanya ve Portekiz genelinde 

yeşil hidrojen projeleri geliştirecek, işletecek ve sürdürecektir. 

AccionaPlug ayrıca, başlangıçta endüstriyel ve mobilite iş segmentlerini 

hedefleyen müşterilerine depolama, nakliye ve teslimat hizmetleri sağlamayı 

planlıyor. Doğrudan endüstriyel müşterilerle birlikte bulunan hidrojen üretim 

tesislerini ve ayrıca bölgesel dağıtım için hidrojen üreten bağımsız tesisleri 

hedefleyen AccionaPlug, ilk tesislerinin 2023'te devreye alınmasını planlıyor. Yeni 

girişim, yeşil hidrojen işinde İspanya'da önemli bir pazar payı elde etmeyi 

hedefliyor.  

Plug Power CEO'su Andy Marsh, "Bu yıl ACCIONA Energía'daki ekiple çalışırken 

ortak bir misyon ve yaklaşımı hızla fark ettik ve bu ortak girişim bir sonraki 

mantıklı adımdı" dedi. “İki şirketimiz iyi kalpli ve karbondan arındırılmış bir 

gelecek tasavvur ediyor. AccionaPlug olarak birlikte çalışarak, İspanya ve 

Portekiz'i lider küresel hidrojen merkezleri olarak konumlandırarak Avrupa'nın 

sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak sağlam bir yeşil hidrojen 

ekosistemi oluşturacağız." dedi. 

Araç Çağırma Şirketi Ola, Hindistan'ı Küresel EV Merkezi Haline Getirmeyi 

Hedefliyor - Reuters 

İcra Kurulu Başkanı Bhavish Aggarwal, perşembe günü yaptığı açıklamada, Hintli 

araç çağırma şirketi Ola'nın elektrikli scooter'ı için 1 milyon rezervasyon aldığını 

ve ilk teslimatların15 Aralık için yolda olduğunu söyledi. 

https://www.evwind.es/2021/11/30/acciona-energia-and-plug-power-launch-accionaplug-to-address-green-hydrogen-market-in-spain-and-portugal/83531
https://www.reuters.com/article/reuters-next-ola/update-1-reuters-next-ride-hailing-firm-ola-aims-to-make-india-global-ev-hub-idUSL1N2SN0B4
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Aggarwal ayrıca, Japonya'nın Softbank Grubu tarafından desteklenen şirketin 

Hindistan'ı küresel bir elektrikli araç merkezi haline getirmeyi hedeflediği için 

Ola'nın ilk elektrikli otomobilinin 2023'te piyasaya çıkacağını söyledi. 

Aggarwal, Reuters Next konferansına yaptığı açıklamada, "Elektrifikasyon 

konusundaki hedefimiz Hindistan'ı küresel elektrikli araç merkezi yapmak" dedi. 

Hindistan'ın Uber Technologies ile rekabet ettiği araç çağırma pazarında 

çoğunluk payına sahip olan Ola, Avustralya ve İngiltere gibi birçok küresel 

pazarda büyüyen bir varlığa sahip. 

Kirpi Balığından İlham Alan Yüzer Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemi Geliştirildi 

– PV Magazine 

Alman Mühendisler kirpi balığından ilham alarak yüzer PV güneş enerji santralleri 

geliştirdiler. Sistem yalnızca sahada kurulum sırasında şişirilen 40 metre 

uzunluğunda ve 80 santimetre kalınlığında membran tüplerden oluşuyor. 

Mühendislik firması Schlaich Bergermann Partner(sbp), Ekim ortasından bu yana 

Macaristan'da suda yüzen fotovoltaik sisteminin 50kW'lık bir prototipine sahip. 

Sbp mühendislerine göre bu, diğer sistemlere göre çok çeşitli avantajlar sunuyor. 

Tasarımda iki tüp birbirine paralel olarak şişirilmiştir. Aralarına modüllerin 

takıldığı 4,5 metre genişliğinde çelik bir çerçeve takılır. Tüpün uzunluğu boyunca 

24 PV modülü eklenebilir. Sadece dört çift borunun monte edildiği prototipin 

aksine, bir ada oluşturmak için 25 çift boru bağlanabiliyor. 

Yan yana bulunan bu tür iki ada, güç elektroniği ile birlikte bir megavatlık bir güç 

bloğu oluşturacaktır. Bir megavatlık bir bloğun boyutları 80 metre uzunluğunda 

ve 108 metre genişliğinde olacaktır. Böyle bir bloğun yarısında 2.708 m2 modül 

alanı 4.320 m2 brüt alana denk gelmektedir. Bu, yaklaşık %63'lük bir alan 

kullanım faktörüne karşılık gelmektedir. 

Şişirilebilir sistem ile ulaşım da iyileştirilebilir. Çok fazla yer kapladığından, 

üflemeli plastikten yapılmış şamandıralarla lojistik oldukça pahalıdır. Şişirilebilir 

tüpler ise katlanabilir. Bu, yüzen fotovoltaik yapı malzemesinin, geleneksel bir 

sistemin kapasitesinin üç katı kadarının bir nakliye konteynerinde taşınmasına 

olanak tanır.  

Sistemdeki bir hava durumu istasyonu, rüzgar hızını ve dalga hareketini izler ve 

böylece tüpleri şişirip şişirmemeye bağımsız olarak karar verebilir. Sistem tehlike 

durumunda kendini şişirdiği ve prototipin Macaristan'daki membran üreticisinin 

sahasının yakınında yapıldığı için, sbp Sonne sistemine “Gömbhal” yani kirpi 

balığının Macarca adını verdi. 

https://www.pv-magazine.com/2021/12/03/puffer-fish-inspired-floating-pv-structure/
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Iberdrola ve İsveçli Girişim H2 Green Steel, Düşük Karbonlu Çelik İmalatı İçin 

Mega Yeşil Hidrojen Tesisi Kuracak - Reuters 

Küresel rüzgar enerjisi grubu Iberdrola ve İsveçli girişim H2 Green Steel, büyük 

ölçüde azaltılmış karbon emisyonlu çelik yapmak için kullanılan demir üretimine 

güç sağlamak için İber yarımadasında geniş bir yenilenebilir hidrojen tesisi 

kurmayı planlıyor. 

Iberdrola ve H2 Green Steel perşembe günü yaptığı açıklamada, 2026 yılına 

kadar devreye almayı umdukları bir elektroliz tesisi ve doğrudan bir indirgeme 

kulesi inşa etmek için İspanya veya Portekiz'de bir yer aradıklarını açıkladı. 

Planlanan tesisin 1 gigawatt (GW) elektroliz kapasitesi, şu anda dünya çapında 

faaliyette olan yaklaşık 0,3 GW kapasiteyi geride bırakacaktır. Bu arada AB, 2030 

yılına kadar 40 GW kapasiteyi hedefliyor. 

https://www.reuters.com/markets/commodities/iberdrola-h2-green-steel-plan-mega-green-hydrogen-plant-2021-12-02/

