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AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ
ENERJİ GÖRÜNÜMÜ
ALMANYA:
Almanya’daki offshore rüzgar enerjisi kurulu gücü 2014 yılı itibariyle 1 GW sınırını aşmıştır.
31 Aralık 2014 itibariyle Almanya’nın Kuzey ve Baltık Denizi’nde var olan 258 rüzgar türbini
1.049 MW kapasitesiyle şebekeye bağlanmıştır. Alman Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı (BWE)
Hermann Albers, geçmişte karşılaşılan zorluklara rağmen offshore rüzgar enerjisinde
istikrarlı bir büyüme trendinin yakalandığını belirtmiştir. Offshore teknolojisinin Almanya’nın
enerji güvenliğini sağlamada ve enerji geçişi politikasını gerçekleştirmede önemli katkılarının
olacağını vurgulayan Albers, Almanya’nın öncü teknolojik pozisyonunun güçlenmesi ve
sürdürülmesi için rüzgar sanayine yönelik olarak yatırım güvenliğinin sağlanması gerektiğini
ifade etmiştir.
http://www.windpowerengineering.com/policy/offshore-wind-energy-germany-2014-passesgigawatt-mark/
İTALYA:
EON şirketi İtalya’daki kömür ve gazdan enerji üretim yapan tesislerini satma konusunda
anlaştıklarını duyurmuştur. İtalya içerisinde 6 adet ve toplamda 3900 MW gücünde gaz yakıtlı
santralin ve Sardunya’da 600 MW kurulu gücünde kömür tesisi satılmıştır. EON Şirketi’nin
CEO’su Johannes Teyssen, şirketin fosil yakıta dayalı enerji üretim tesislerini elden çıkararak
yenilenebilir enerjiye odaklanacaklarını belirtmiş olup, İtalya’daki diğer işletmelerini de planlı
bir şekilde kapatmayı değerlendirmeye devam edeceklerini ifade etmiştir.
http://www.bloomberg.com/news/2015-01-12/eon-agrees-to-sell-coal-gas-generationbusiness-in-italy-to-eph.html
İNGİLTERE:
İngiltere enerji faturalarında düşüş gerçekleşmektedir. Sabit tarifeden enerji satın alan hane
halklarının enerji faturalarında bir hafta içerisinde %2 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir. Bu
sayede hane halkları bir aylık faturasında 20 pound değerinde bir tasarruf sağlayabilecektir.
https://uk.finance.yahoo.com/news/energy-bills-fall-20-week-185700196.html
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AMERİKALAR & ASYA & PASİFİK
ENERJİ GÖRÜNÜMÜ
ABD:
Aralık ayında ABD üretici fiyatlarında son üç yılın en büyük düşüşü kaydedilmiştir. Petrol
fiyatlarının düşmesi ile toptan enerji fiyatlarında ise %6.6 oranında düşüş kaydedilmiştir.
Uluslararası Para Fonu Direktörü Christine Lagarde düşük petrol fiyatlarının küresel
ekonomiyi canlandırmasının mümkün görünmediğini ifade etmiştir.
http://in.reuters.com/article/2015/01/15/usa-economy-idINL1N0UU11I20150115
ABD:
Petrol fiyatlarında yaklaşık %60 oranında gerçekleşen ani düşüş nedeniyle belirsizliğin hakim
olduğu ABD petrol endüstrisinde durgunluk yaşanmaktadır. Fiyat düşüşü, pek çok ülkede
projelerin ertelenmesi veya iptal olmasına neden olmakla birlikte ABD üzerindeki etkisinin
daha dramatik olabileceği değerlendirilmektedir. ABD’de bazı petrol şirketleri yatırım
harcamalarını azaltmayı planlamaktadır.
http://uk.reuters.com/article/2015/01/16/usa-oil-drilling-idUKL1N0UV1NU20150116
HİNDİSTAN:
Hindistan güneş enerjisi kurulu gücünün artırılmasına yönelik iddialı bir hedef ortaya
koymuştur. 2020 yılına kadar 100 GW güneş kurulu gücüne ulaşılması hedeflenmekte olup,
söz konusu hedef Çin’in 2020 hedefi ile aynıdır. Güçlü bir yerel güneş üretim tesisinin
kurulması Hindistan’da sektörün gelişimi için stratejik öneme sahiptir. Mundra Özel Ekonomik
Bölgesi’nde kurulması öngörülen The Adani-SundEdison üretim ünitesinin 4500 doğrudan
istihdam ve 15000 dolaylı istihdam yaratması beklenmektedir. Tesiste üretilecek düşük
maliyetli güneş paneli üretilmesi maliyet-etkin elektrik üretimine katkı sağlayarak fosil
yakıtlarla rekabet edebilirliği artıracaktır. Hindistan yerli PV üretimi ve panel montajı
segmentlerinin toplam kapasitesi yaklaşık 2000 MW’tır.
http://www.thehindu.com/news/national/matches-chinas-energy-vision/article6778123.ece
ÇİN-RUSYA:
Rusya ve Çin’in enerji alanında işbirliği Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra gelişmiş ve
son 20 yılda iki ülke arasında enerji işbirliğine yönelik anlaşmalar imzalanmıştır. İki ülkenin
ortaklığı karşılıklı fayda ve kazan-kazan stratejisine dayanmaktadır. Geçen yıl imzalanan 400
milyar dolar değerindeki Rusya-Çin Doğal Gaz Boru Hattı anlaşması, iki ülke arasında
dönüm noktası olmuştur. Doğal gaz sevkiyatının 2018 yılında başlayacağı, gaz tedariğinin
sağlanacağı Doğu Rusya’daki sahalarda altyapının geliştirilmesi ihtiyacı bulunduğu
kaydedilmektedir. Rusya ve Çin ayrıca, Çin’e yıllık 30 milyar metreküp tedarik edecek batı
hattı için Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Söz konusu anlaşmaların sonucu olarak Çin, Rus
gazının en büyük tüketicisi haline dönüşecektir.
http://english.pravda.ru/world/asia/15-01-2015/129526-russia_china_india-0/
3

Sayı: 115

12-19 Ocak 2015
12 - 19 Ağustos 2013

RUSYA&HAZAR ENERJİ GÖRÜNÜMÜ
RUSYA-UKRAYNA-AB:
Ukrayna Ulusal Petrol Ve Gaz Şirketi Naftogaz 7 Ocak’ta, gaz akışını kontrol etmek için
geçtiğimiz 2014 Aralık ayında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sevcovic’in,
Ukrayna'nın sınırlarını geçen 18 gaz ölçüm istasyonunun her birinde gaz ölçecek bir üçlü
izleme misyonu oluşturmak için Ukrayna ve Rusya hükümetlerine yönelik önerisini
desteklediklerini söyledi. Naftogaz CEO'su Andriy Kobolyev, yerinde uluslararası
gözlemcilerin olmasının, ilgili tüm tarafların güvenilir bilgi almak ve bu kış hiç acil durumlara
neden olunmamasını sağlamak için en iyi yol olduğunu, Naftogaz’ın Rus gaz tekeli Gazprom
ile " Brüksel anlaşmalarını tam yerine getirdiğini" ve Ukrayna üzerinden güvenilir gaz iletimini
sağlamaya devam ettiğini söyledi. Kobolyev ayrıca, Naftogaz’ın gaz izleme önerisini
memnuniyetle karşıladığını ve ilgili taraflarla yakın çalışmaya hazır olduğunu, Avrupa
Komisyonu, Gazprom ve diğer komşularla bu izlemenin uygulanmasının mümkün olduğunca
çabuk olmasını istediğini ekledi. Avrupa Komisyonu, Ukrayna ve Rusya arasında, Ukrayna’ya
gaz arzı için 30 Ekim'de üç ciltlik protokolün imzalanmasını takiben, Ukrayna hükümetinin
daha önce Ocak 2009 yılında kurulmuş olan gaz izleme iadesinin talep edilmesi niyetini dile
getirdi. Bunun ilk adımı olarak Avrupa Birliği yetkilileri geçen ay Ukrayna'yı ziyaret ederek,
gaz ölçüm istasyonlarını izlemeleri için Ukraynalı yetkilileri davet etti.
http://www.neurope.eu/article/naftogaz-hails-gas-monitoring-russian-ukrainian-stations
RUSYA-ABD-AB-DÜNYA:
ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Enerji İşleri Koordinatörü Amos Hochstein, ABD’nin
yılsonunda, Avrupa’nın Rus enerjisine bağımlılığını azaltmayı amaçlayan bir hareket olarak
sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatını başlamasının beklendiğini söyledi. Hochstein perşembe
günü Atlantik Konseyi'ndeki bir konuşma sırasında, ilk gönderilerin Hindistan ve Japonya’ya
teslim edileceğini, ancak yakın gelecekte diğer pazarların da ortaya çıkmasının muhtemel
olduğunu, planların küresel enerji piyasalarındaki durumu etkileyeceğine inandığını söyledi.
Hochstein, Üçüncü Enerji Paketi’nin desteklediği ve Hırvatistan’ı merkez alan bir LNG inşaatı
için çağrıda bulundu. Hochstein, olumlu olacağına inandığı ve bunun için alenen savunduğu
bazı projeler birinin de Hırvatistan'da bir LNG tesisi olduğunu, bunun gerçekten kritik bir
nokta olduğuna inandığını belirtti. Merkeze tek bir kaynaktan aynı anda bağımlı Slovenya ve
Sırbistan’ın yanı sıra Macaristan ve Ukrayna'nın da dâhil olmak üzere bölgedeki diğer
ülkelere, komşu enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye de yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi.
Hırvatistan Aralık ayında, daha önceki on yıllık bir LNG ithalat terminali inşaatı projesini
yeniden ele aldı. Proje fikri, küresel mali kriz sırasındaki gaz talebinin düşmesinden sonra
terk edildi, ancak Güney Akım'ın iptali sonrası Rus gazına bağımlılığı azaltmak için bir girişim
olarak tekrar canlandırıldı.
http://customstoday.com.pk/us-to-export-lng-by-end-of-2015/
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RUSYA-ÇİN:
Çin gümrük departmanının salı günü bildirdiğine göre, Rusya-Çin ticaret hacmi 2014 yılında
95,28 milyar dolarla yüzde 6,8 büyüme kaydetti. Bir önceki yıla göre, Rusya’dan Çin’e mal
ihracatı yüzde 4,9 artarak 41,6 milyar dolara, Çin’den Rusya’ya ihracat ise yüzde 8,2
büyüyerek 53,68 milyar dolara ulaştı. Çin Bankası Finansal Çalışmalar Enstitüsü Müdür
Yardımcısı Zong Liang, rublenin zayıflaması rağmen Rus-Çin ticaretinin olumlu gelişme
eğiliminin geçen yıl da devam ettiğini söyledi. Aynı zamanda o devam ruble düşüş duyduğu
endişeyi dile getirerek durumun kolay olmadığını, rublenin stabilizasyonunun Rusya ve
BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ve diğer ülkeler arasındaki
işbirliğini güçlendirmeye katkı sağlayacağını söyledi. Çin Ekonomik Kalkınma Bakanlığı
Rusya'nın ticaret ortakları arasında birinci sırada yer aldığını söyledi. Rus ve Çinli şirketler
son yıllarda birkaç büyük sözleşme imzaladı. Mayıs 2014 yılında Rusya'nın doğalgaz devi
Gazprom ve Çin'in CNPC Çin'e doğalgaz kaynakları üzerinden önemli bir anlaşma yaptılar.
Sözleşme yılda 38 milyar metreküp Rus gazının 30 yıllık bir süre boyunca doğu yoluyla Çin'e
sağlanmasını öngören sözleşme 400 milyar dolar değerinde. İki şirket arasındaki anlaşma,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Xi Jinping’in huzurunda imzalandı.
http://in.rbth.com/news/2015/01/13/russiachina_trade_exceeded_95_billion_in_2014_40783.html
RUSYA-AZERBAYCAN- KAZAKİSTAN-TÜRKMENİSTAN:
Dört büyük Avrasya üreticisi Rusya, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan’ın küresel
rekabetçi olabilmeleri için siyasi gerekçeler yerine daha ticari kararlarla özel sektörün daha
fazla rol oynamasına izin vermeleri gerekiyor. Ucuz petrol, hükümet müdahalesi ve piyasa
dinamikleri Rusya ve Hazar Bölgesinin enerji geleceğini tehlikeye atıyor. Avrasya bir
hidrokarbon devi durumundadır. Rusya doğalgaz dünyanın en büyük rezervlerine sahip ve
kömür rezervlerinde ikinci, petrolde ise sekizinci sırada yer alıyor. Rusya, küresel gazın
neredeyse beşte birini üretirken, Suudi Arabistan'dan (ve yakında Amerika’dan) sonra ikinci
büyük miktarda petrol üretiyor. Avrupa'da tüketilen petrol ve gazın yaklaşık üçte biri
Rusya'dan geliyor. Bereketli Hazar Denizi bölgesinde, Azerbaycan yakında Avrupa'ya petrol
ve gaz açısından büyük ve güvenilir bir tedarikçi olacak. Diğer yandan Kazakistan'ın Tengiz
alanı petrol üretimi için yeni küresel "süper-dev" durumunda. Kaşagan bölgesi ise Ortadoğu
dışında en büyük petrol alanıdır ve Türkmenistan gazı dünyanın en büyük dördüncü
rezervine sahip bulunuyor.
http://nationalinterest.org/feature/can-eurasian-energy-compete-12032
RUSYA-UKRAYNA-AB:
Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa doğalgaz arzında hala risk olduğu konusunda uyardı…
Rus gaz şirketi Gazprom, Avrupa’ya bu kış Ukrayna üzerinden taşınan arzda "bir düşüş"
konusunda görülebilir bir riski bulunduğunu belirtti. Rusya ve AB arasında Moskova'daki
gergin enerji görüşmeleri karışık bir mesajla sona erdi. Rus enerji devi Gazprom Çarşamba
günü, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevk edilen arzın, enerji tüketimi açısından zirve dönemi
olan Ocak ve Şubat aylarından etkilenmesi riskiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.
AB Enerji Komiseri Maros Sefcovic, Avrupa Birliği ile gaz görüşmelerinde "dürüst arabulucu"
olarak hareket etmeye hazır olduğunu söyledi.
http://www.dw.de/gazprom-warns-europe-gas-supplies-via-ukraine-still-at-risk/a-18192188
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KALKIŞTAN ÖNCE ENERJİ TASARRUFU
Havaalanı binalarının enerji tüketimi nasıl optimize edilebilir? Uluslararası bir araştırma ekibi
çözümler geliştiriyor.
Cam cepheler, mermer döşeli zeminler, asansörler, sessizce yukarı doğru süzülen parlak,
ama asla sert olmayan ışık. 21. yüzyıl havaalanları, insan kitlelerine toplu muamele hissi
yaratmadan toplu muamele için tasarlanmış saraylardır. Düzenli bir ortama sahip mimari
olarak cazip alanlar yolcuların tüm yıl boyunca günün her saati kendilerini rahat
hissetmelerini sağlamaktadır. Kaçınılmaz bekleme zamanları; alışveriş olanakları, Lounge’lar
ve restoranların geniş bir ürün yelpazesi sayesinde keyifli hale getirilmektedir.
Modern havalimanı binalarındaki bu lüksün arkasında ayrıntılı lojistik ve bina teknolojisi
yatmaktadır. "Enerji dengesi, şimdiye kadar ancak çok az dikkate alındı. Çoğunlukla isteğe
bırakıldı" diye açıklıyor Freiburg Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistemleri Enstitüsü (ISE)’den
Nicolas Réhault. “Isıtma, soğutma ve aydınlatma için ortalama bir havaalanı birkaç yüz bin
nüfuslu küçük bir kasaba kadar enerjiye ihtiyaç duyar” diyor. Araştırmacı neden bahsettiğini
biliyor: O, enerji tüketimini azaltmak için üç yıl boyunca veri topladı ve dört ülkeden ortakları
ile birlikte konseptler geliştirdi. Bunun ne kadar önemli olduğunu istatistiklere bakmak
göstermektedir: Avrupa'da hava trafiği son yıllarda giderek artmış ve artmaya devam
edecektir: 2030 yılında uzmanlar yılda yaklaşık 20 milyon uçuş bekliyorlar, daha bir kaç yıl
öncesinin iki katı kadar. Böylece, enerji tüketimi ister istemez artacaktır - ve ayrıca ağırlıklı
olarak fosil yakıtlar kullanıldığında, karbon dioksit emisyonu da. Ancak, bu AB iklim hedefleri
ile uyumlu değildir. Sonuç: Tasarruf gerekiyor. Sadece uçağın ağırlık ve tahrik sisteminde
değil, aynı zamanda yapılarda da. Bu nedenle, AB Réhault’nun koordine ettiği CASCADEprojesini destekliyor.
İdealin Peşinde
Her derde deva reçete olmadığının, Réhault başından beri farkındaydı: "Her havalimanı
farklıdır. Çoğu on yıl içinde büyüdü - devamlı yeni binalar eklendi, bu yüzden enerji yönetimi
de genellikle bölük pörçük durumda. Durumu analiz edebilmek ve öneriler yapabilmek için bir
defa önce detayların belirlenmesi gerekir."
Bunun ne kadar karmaşık olabileceğini mühendis, daha ilk İtalya seyahatinde ortaya koydu:
Uzman bir ekiple birlikte Milano-Malpensa ve Roma-Fiumicino havaalanlarını ziyaret etti - her
gün yüz binlerce yolcuya işlem yapılmak zorunda olan İtalyan hava trafiğinin iki hareketli
hub’ını. Uzmanlar heyeti her iki havalimanında cana yakın tesis yöneticileri tarafından
karşılandı, rehberlik edildi ve bilgilendirildi. "Orada planlar, şematik çizimler ve teknik
sistemlerin açıklamalarından oluşan yığın vardı, ama birçok önemli bilgi bulunabilir değildi örneğin, fanlar, pompalar ve motorların teknik verileri" diye hatırlıyor Réhault. Eksik belgeler
değildi onu hayrete düşüren. "Bu şimdi istisnadan ziyade kuraldır: Bir binanın
gerçekleştirilmesi çok karmaşık bir süreçtir. Burada enerjik bir inşaat operasyonunun
değerlendirilmesi için önemli olan bilgiler; tasarım, planlama ve operasyon arasında sıkça
kaybolur".
Elde edilenler Freiburg ISE’de toplanıp analiz edilmiştir. Bilgi işlemciler, belgelerden, tesis
operasyonundaki hataları tespit eden ve enerji yönetimi için bir üst düzey yazılıma transfer
eden algoritmalar geliştirdiler. "Bizim ilk hedefimiz, kusurların çözülebileceği şekilde bu tür
bağlantıları gerçekleştirmek, otomatikleştirmek ve aynı zamanda stratejiler geliştirmek." diyor
Réhault.
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Araştırmacılar Milano ve Roma havaalanı binalarına, havalandırma sistemlerinin,
soğutucuların ve ısıtıcıların çalışmasını günün her saati gösteren yüzlerce sensör
yerleştirdiler. Bilgiler internet üzerinden Freiburg’a ulaştırıldı. Orada, bilgi işlemciler ölçümleri,
kendi algoritmalarını test etmek ve optimize etmek için kullanmaktadırlar. Bu şekilde,
iyileştirilme ihtiyacının nerede olduğu görülebilir: Örneğin, burada aynı zamanda bir binanın
bir yerinde ısıtma ve başka bir yerinde soğutma yapılır. Veya alandaki sensörler yanlış
sonuçlar verdiğinden havalandırma sistemi tam hızda çalışabilir. Soğutma sistemindeki su
çok sıcak olursa enerji de boşa gider. "Şeytan burada ayrıntıdadır" diye özetliyor Réhault. "
Şu ana kadar bütün verileri yakalayacak ve değerlendirecek neredeyse merkezi sistem
olmadığından, ne yazık ki rutin işletme sırasında bu küçük kusurlar bazen yıllarca gözden
kaçmaktadır". Gelecekte bu kaybı durdurmak havalimanı bina operatörleri için daha kolay
olacaktır. CASCADE Projesinde yer alan bir yazılım üreticisi Milano ve Roma
havaalanlarında şu anda test edilen ISO 50001 standardına göre enerji yönetimi için bir
program geliştirdi. Yazılım kullanıcıları bu uygulamayla ne gibi önlemlerle enerji tasarrufu
yapabileceklerini, bunu nasıl uygulayabileceklerini, planlayabileceklerini ve izleyebileceklerini
görebilirler. Yeni bilgisayar programı binanın çalışmasını görselleştiren ISE’de geliştirilmiş
online bir araç ile bağlantılıdır. Tesis yöneticileri veya ustalar bir sensör veya pompanın
arızalı olup olmadığını monitöre bir bakışta görebilirler. Sistem aynı zamanda bir teşhis de
sağlar. Bu gerekli bakımları kolaylaştırır. Ama bu sadece başlangıç: Fraunhofer
araştırmacıları bina operasyonlarının daha hızlı ve daha kolay iyileştirilebildiği yeni
algoritmalar üzerinde çalışmaktadırlar. "Bizim hesaplamalarımız, işletme sürekli izlenir ve
optimal olarak düzenlenirse bağımsız sistemlerin enerji tüketiminin yüzde 20 kadar
azalabileceğini göstermektedir" diyor Réhault.
Verimlilik imaj için iyidir
Hava trafiği büyümeye devam eder ve aynı zamanda AB, Kyoto-Protokolü kapsamında iklim
hedeflerini karşılamak isterse yalnızca kemer sıkma yeterli olmayacaktır: sera gazı
emisyonlarının 2020’ye kadar yüzde 20 azaltılması, ancak giderek artan şekilde yenilenebilir
enerji kaynakları kullanıldığında düşünülebilir. Enerjide dönüşüm zaten birçok havaalanında
başlamış durumda, CASCADE araştırmacılarının bir anketi bunu kanıtlıyor. Operatörler
örneğin, binaları ısıtmada biyo-dizel üretiminden açığa çıkan ısıyı ve elektrik üretiminde
fotovoltaik sistemleri kullanmaktadırlar. Önümüzdeki yıllar içinde, yenilenebilir enerji
kaynaklarına birçok yatırımlar planlanmaktadır. Bakımı kolaylaştıran ve enerji tasarrufuna
yardımcı olan yeni yazılım, konsepte de uygundur. "Temelde, CASCADE projesinde
geliştirilen metodoloji ile, herhangi bir binanın enerji tüketimini azaltabilir ve optimize
edebilirsiniz" diye açıklıyor Réhault. Uzmanların bir kere havaalanı binalarına odaklanmış
olmasının, basit bir nedeni var: tetikleyici etki bu binlardan kaynaklanıyor. Bunlar bina
teknolojisinin deniz fenerleridir: milyonlarca insan buradan geçmektedir. Başarılı enerji
tasarrufu konseptlerinin, inovativ bina teknolojisi ve yönetimi sistemlerinin etkili şekilde
sunulabileceği daha iyi bir yer yoktur, diyor Réhault: "Avrupa iklimin korunmasını istiyorsa,
havaalanları, bugün neyin mümkün olduğunu göstermek için en iyi yerdir."
Cascade Projesindeki Ortaklar
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg, Deutschland
Projects in Solar Energy PSE AG, Freiburg, Deutschland
D’Appolonia S.p.A., Genua, Italien
National University of Ireland, Galway, Irland
Enerit Limited, Galway, Irland
Sensus Mi Italia S.r.L., Italien
Societa per azioni Esercizi Aeroportuali SEA Spa, Mailand, Italien
Institut Mihajlo Pupin, Belgrad, Serbien
Aeroporti di Roma Spa, Italien
http://www.fraunhofer.de/de/publikationen/fraunhofer-magazin/weitervorn_2015/weitervorn_1-2015_INhalt/weitervorn_1-15_42.html
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GELECEK HAFTANIN GÖRÜNÜMÜ
EUROPE
• Jan. 19: EU foreign ministers will meet in the Foreign Affairs Council in Brussels. Terrorism and
relations with Russia are likely to be on the agenda.
• Jan. 19: An unofficial offshoot of Pegida, a German anti-Muslim movement, will hold its first
march in Copenhagen, Denmark.
• Jan. 19-22: European Parliament committee meetings will be held in Brussels.
• Jan. 20: EU foreign ministers and Europe ministers will meet in the General Affairs Council in
Brussels. They are expected to adopt the work program for the first half of the year prepared by
the Latvian presidency.
• Jan. 21-24: The World Economic Forum will be held in Davos, Switzerland.
• Jan. 22: The European Central Bank Governing Council will gather in Frankfurt, Germany.
• Jan. 25: Snap general elections will be held in Greece. Opinion polls suggest that the left-wing
Syriza party will win.

FORMER SOVIET UNION
• Jan. 19: A protest against cartoons depicting the Prophet Mohammed will be held in Grozny,
Chechnya.
• Jan. 22-23: Syrian opposition parties' representatives will hold preliminary consultations in
Moscow.
• Jan. 23: The Russian State Duma will ratify the integration treaty signed by Russia and
Abkhazia.
ASIA-PACIFIC
• Unspecified date: Japanese Defense Minister Gen Nakatani will visit Japanese troops stationed
in South Sudan and Djibouti.
• Jan. 16-21: Japanese Prime Minister Shinzo Abe will visit Israel to discuss security issues with
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.
• Jan. 19: Senior officials from South Korea and Japan will hold talks in Tokyo to discuss the
"comfort women" issue.
• Jan. 19-23: The U.N. special rapporteur on human rights in North Korea will visit Japan.
• Jan. 19-24: Japanese Foreign Minister Fumio Kishida will visit India, the United Kingdom,
France and Belgium.
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SOUTH ASIA
• Jan. 19: Indian Prime Minister Narendra Modi will hold a meeting with his climate experts'
council ahead of U.S. President Barack Obama's visit to India.
• Jan. 19-20: The 10th meeting of the India-U.K. Joint Economic and Trade Committee will be
held in London.
• Jan. 19-21: An Academic Leadership Mission will depart from India to visit Singapore to study
best practices and explore collaborative avenues in higher education.
• Jan. 19-22: Potential bidders in India's upcoming coal block auctions will be able to visit the
sites and inspect land documents.
• Jan. 20-23: U.S. Assistant Secretary of State for Population, Refugees and Migration Anne C.
Richard will visit Bangladesh.
• Jan. 21-24: Indian Finance Minister Arun Jaitley, Indian Power Minister Piyush Goyal and
Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif will be among the South Asian leaders attending the
annual World Economic Forum in Davos, Switzerland.
• Jan. 22: The 6th International Conference on Nuclear Energy will be held in New Delhi.
• Jan. 25: U.S. President Barack Obama will arrive in New Delhi for a three-day visit. He will
attend bilateral meetings with India's leadership as well as a Jan. 25 banquet held in his honor.

MIDDLE EAST/NORTH AFRICA
• Jan. 16-21: Japanese Prime Minister Shinzo Abe will visit Egypt, Jordan, Israel and the
Palestinian territories.
• Jan. 19: Turkish President Recep Tayyip Erdogan will chair a Cabinet meeting.
• Jan. 19: Russian Defense Minister Sergei Shoigu will hold talks with his Iranian counterpart in
Tehran.
• Jan.19-22: Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani will attend the World Future Energy
Summit at the invitation of Gen. Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, the crown prince of
Abu Dhabi and the deputy supreme commander of the UAE armed forces.
• Jan. 20: The Iraqi parliament's financial committee is scheduled to submit the final 2015 budget
to parliament for a vote.
• Jan. 21: Turkish Prime Minister Ahmet Davutoglu will visit the United Kingdom.
• Jan. 21: Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu will visit Yemen to sign a $100 million grant
from Turkey to Yemen.
• Jan. 22: A German parliamentary delegation will begin its four-day visit to Tehran, during which
the delegation members will meet with Iranian officials, including Majlis Speaker Ali Larijani.
• Jan. 24: Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi will attend the 24th African Union Summit in
Ethiopia. Cairo is engaged in arbitration with Addis Ababa to resolve disputes over Ethiopia's
Grand Renaissance Dam project, which is currently under construction.
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• Jan. 25: A group of 20 Egyptian anti-coup revolutionary movements, coalitions and youth icons
have called for Egyptians to unite behind the banners and principles of the Jan. 25, 2011,
revolution in large protests on this day.
• Jan. 25: Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi will pardon some prisoners to mark Police Day
and the fourth anniversary of the Jan. 25, 2011, revolution.
• Jan. 25-27: The 8th Global Competitiveness Forum will be held. The forum's theme will be
public sector competitiveness and the event will be organized by the Saudi Arabian General
Investment Authority.

AMERICAS
• Jan. 19: The Ecuadorian government will begin releasing constitutional amendments to the
public, including the amendment allowing presidential re-election.
• Jan. 19: The Ecuadorian and Colombian trade ministers will resume their meeting in Quito,
Ecuador.
• Jan. 20: Venezuelan President Nicolas Maduro will give his state of the union speech to the
country's National Assembly.
• Jan. 21-22: Talks between the United States and Cuba will take place in Havana.
• Jan. 22: Paraguayan President Horacio Cartes will meet with his Bolivian counterpart, Evo
Morales, in La Paz to discuss the Paraguay-Parana waterway project that will connect Bolivia and
the Atlantic Ocean.
• Jan 22: Bolivian President Evo Morales will begin his third presidential term.
• Jan. 23: Turkish President Recep Tayyip Erdogan will begin his official visit to Argentina.
• Jan. 23: Venezuelan National Assembly President Diosdado Cabello has called for a ruling
party march on this day to show support for the government.

AFRICA
• Jan. 20: Zambia will hold its presidential election.
• Jan. 20-22: Lawmakers from the African Great Lakes region will meet in Kenya to discuss
regional political and security challenges.
• Jan. 23-31: The 24th Africa Union Summit will be held in Addis Ababa, Ethiopia.
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