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Yenilenebilir Enerji
2020

2025

ve öncesi

Yenilenebilir enerji santrallerinin sisteme girişiyle fiyat

Giderek hissedilen küresel ısınma etkisi ve artmaya devam eden sera

oynaklıklarında artış görüldü. Baz yüke yakın çalışmaya

gazı salımıyla, karar vericiler üzerinde temiz enerjisi baskısı daha da

alışmış doğalgaz santralleri, çalışma saatleri açısından kısıtlı

artacak.

hale geldi.

Yenilenebilir enerji,maliyetlerinin daha fazla düşmesiyle devlet ve

Doğalgaz santrallerinin sağladığı esneklikle daha fazla

şirketler için öncelikli tercih haline gelecek ve devlet politikalarında

yenilenebilir enerji santrali kurmak mümkün

fosil yakıtlar ağırlığını hızla kaybedecek.

oldu. Yenilenebilir enerji yatırımları bazı piyasalarda destek

Doğalgaz santrallerinin payı yenilenebilir enerjiden artakalan

olmaksızın tamamen ticari olarak yapılandırılarak rekabet

zaman/alanlarda çalışma fırsatı bulacak şekilde azalacak.

edebilecek maliyet seviyesine düştü.

Yenilenebilir enerji santrallerinin marjinal elektrik üretim
maliyetinin sıfıra yaklaşmasıyla, doğalgaz santrallerinin yalnızca
enerji satışı yaparak ayakta kalması mümkün olmayacak. kWh enerji
piyasaları dışında yan ve kapasite enerji piyasalarının devreye girmesi
doğalgaz santralleri açısından hayati önem kazanacak.
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Dağıtık Üretim
2020

2025

ve öncesi

Dağıtık üretim doğal gaz bazlı kojenerasyon tesisleriyle

Güneş enerjisi bazlı dağıtık üretimin yaygınlaşmasıyla, gün

hayatımıza girdi. Birçok faydasının yanında önemli bir

içinde oluşan enerji talebi güneş enerjisiyle karşılanacak. Gün

verimlilik artışı sağladı; sera gazı salımını ve şebekeye yatırım

içinde yönetilmesi gereken diğer yüksek tüketim olan akşam

ihtiyacını azalttı.

tüketimi ise doğal gaz santralleri için bir fırsat olmaya devam

Yenilenebilir enerji bazlı dağıtık üretimin yatırım maliyetleri

edecektir.

ilk başta daha yüksek olsa da, bu yatırımlar düşen ekipman

Şebekeden tamamen bağımsız kullanıcıların artması ile,

fiyatları ve düşük faiz oranlarıyla daha rekabetçi hale geldi.

şebekenin devamlılığı için gerekli bedellerin toplanabileceği

Uzun vadede de öncelikle işletmelere sonrasında mesken

tüketicilerin oranında bir azalma görülmesi mümkündür.

tüketicilerine yönelik önemli bir rekabet avantajı ve tasarruf

Bunun yaygınlaşması durumunda, yedek ve esneklik yaratacak

sağlaması bekleniyor.

doğal gaz santrallerinin ve akıllı şebekenin finansmanında
alternatif yöntemler aranması gerekecektir.
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Depolama Teknolojileri
2020

2025

ve öncesi

Depolama maliyetlerinin azalmasıyla birlikte bazı piyasalarda

Yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması ve elektrik depolama

şebekeye bağlı depolama alanında saatlik ticarete dayalı bir iş

maliyetinin daha da düşmesiyle , şebeke bazlı ve üretim

modeliyle yatırım yapılması mümkün olmakta. Ancak,

noktasında elektrik depolaması çok daha fazla önem kazanacak

esneklik ihtiyacını hala birincil kaynakların depolaması

ve yaygınlaşacaktır.

(doğal gaz depolama, barajlı hidro) ve doğal gaz santralleri

Dağıtık üretimde depolamanın kullanılması yaygınlaştıkça,

üstlenmekte. Bu santrallerin sağladığı depolama/esneklik

dağıtık üretim yatırımlarının faydası artacak, dağıtık üretim

bugünkü şartlarda yeterli olmaktadır.

daha da yaygınlaşacaktır. Tüm bunların sonucu olarak, doğal

Dağıtık üretimde depolamanın kullanılması için gerekli

gaz santrali bazlı esnekliğe ve depolamaya olan ihtiyaç

mevzuat altyapısının bulunmaması, sayaç arkası

azalacaktır.

depolamanın kullanımını engellerken, bir çok piyasada
dağıtık güneş enerjisi sistemlerinin potansiyel faydasını
azaltarak, yatırımın yavaşlamasına sebep olmaktadır.
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Özetle;
Depolama ile desteklenmiş, yenilenebilir enerji bazlı
dağıtık sistemler şebekede önemli bir yer
oluşturacaktır. Bu başlıkların potansiyelini ortaya
çıkarabilmek ve başarılı bir şebeke ve tüketim
yönetimi için IoT teknolojilerinin ve destekleyici

"

enerji piyasalarının (kapasite, talep yönetimi)
devreye alınması gerekmektedir.

"

Oculus Insights Hakkında
Oculus Insights, Ozge Ozeke tarafından Ekim 2019'da kurulan stratejik pazar
araştırması ve danışmanlık şirketidir.
Şirketlerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış projeler ile müşterilerine hizmet
vermeyi hedeflemektedir.
Basılı kaynaklardan ve piyasa oyuncularından alınan görüşlere dayanan
araştırma metodolojisi ile piyasanın gerçeklerini en tarafsız şekilde yanıstan
bilgiyi toplamaya odaklanır.
Proje kapsamı doğrultusunda konunun uzmanlarıyla çalışır.
Şirketlere özel strateji çalışmalarına tarafsız bir vizyon kazandırmak için
gerekli veri analizini piyasanın gerçeklere dayalı içgörüsü ile sentezlemeye
önem verir.

Pazar Araştırması & Danışmanlık
Şirketlerin, içinde bulundukları pazarda yönlerini belirlemelerine yardımcı
olacak, stratejik kararlarını destekleyecek ve mevcut/potansiyel müşterilerine
hitap edecek, faaliyetlerini en doğru şekilde aktaracak ve aynı zamanda
görünürlük kazanmalarına yardımcı olacak ve güçlendirecek yönde detaylı
pazar analiz raporları, makaleler, bülten ve sunum çalışmaları yapar.
Şirketlerin büyüme stratejilerini, mevcut veya yeni pazarlarda pazara girme
stratejilerini belirlemelerine ve stratejilerini eyleme geçirilebilir planlara
dönüştürmelerine yardımcı olacak şekilde aşağıdaki başlıklarda, şirketlerin
ihtiyacına yönelik olarak tasarlanmış stratejik pazar araştırması danışmanlığı
hizmeti sağlar;
Potansiyel Pazar Araştırması, Listeleme ve Kıyaslama
Hedef Pazar Analizi ve Pazara Giriş Stratejisi Tespiti
Pazar Fırsatları Değerlendirmesi
Rekabet Analizi ve Kıyaslama
Pazar Trendleri Analizi
Tedarik Zinciri Analizi
Müşteri Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi ve Detaylı Analizi
Potansiyel İş Ortaği/ Üretici / Tedarikçi / Bayi Arama ve Buluşturma
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