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Daire Başkanı 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Daire Başkanlığı

Mustafa ÇALIŞKAN

Ülkemizin enerji talebini karşılamak için sınırlı olan kaynakların rasyonel kullanılması, çeşitlendiril-
mesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının en uygun şartlarda değerlendirilmesine büyük önem veril-
mektedir. Bu çerçevede; kapsayıcı, bütüncül ve milletimizin sosyal refahını yükseltme odaklı yakla-
şımı esas alan “daha çok yerli, daha çok yenilenebilir” yaklaşımı benimsenmiştir.

Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin ilk yatırım ve işletme maliyetlerini düşürme-
si, uygulanan teşvik mekanizmaları ve belirlenen ulusal veya uluslararası hedeflere ulaşmak için 
gösterilen gayretler yenilenebilir enerji yatırımlarını daha rekabetçi şartlarda ve piyasa fiyatları ile 
rekabet edebilir pozisyona taşımış ve bu gelişmeler yenilenebilir enerjilerin genel enerji arzındaki 
payını artırmıştır.

Türkiye, yenilenebilir enerjinin genel enerji arzındaki payını verimli, ekonomik ve çevresel açıdan 
sürdürülebilir bir şekilde artırma konusunda 2023 yılına kadar toplam kurulu gücümüzün %65’inin 
yerli ve yenilenebilir kaynaklara ait olması yönünde bir hedef belirlemiştir. Yenilenebilir enerji yatırım-
larında son yıllarda çok büyük bir yol kat edilmiştir. Yenilenebilir kaynaklı elektrik kapasitemiz 51 GW 
seviyesini aşmış ve 2021 Nisan ayı itibariyle toplam kurulu gücümüz içindeki payı %52,6 seviyesine 
ulaşmıştır.

Son yıllarda, belediyelerimiz ve üniversitelerimize ait bazı tesislerin elektrik enerjisi ihtiyaçlarının 
lisanssız üretim faaliyetleri kapsamında karşılanmasına yönelik başvurularda artış görülmektedir.

Bu tür başvurular için en uygun sahaların seçilmesi, elektrik üretim miktarının yüksek doğrulukta he-
saplanması, ihtiyaç halinde enerji amaçlı ölçümlerin yapılması ve verilerin analiz edilmesi ve sahaya 
en uygun tesis bileşenlerinin kurulması oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca, proje fikrinden itibaren 
tesis ömrü tamamlanana kadar geçecek süreçte izlenecek başvuru, izin, proje onayları, tesis ka-
bulleri, işletme, bakım/onarım vb. gibi tüm yükümlülükler için ilgili mevzuata hakim olmak da proje 
yönetimi açısından önemli konulardır.

YEVDES Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile belediyelerimiz ve üniversiteleri-
mizin mevcut insan kaynağının daha da geliştirilmesi, yatırım ve işletme dönemlerindeki ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek nitelikte tecrübe sahibi olmaları ve yatırımların her aşamasında doğru kararların 
alınması sağlanmış olacaktır.

YEVDES Projesi’nde emeği geçen herkese teşekkür eder ve sonuçları itibariyle başarılara vesile ol-
masını dilerim.

Saygılarımı sunarım.
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Türkiye’de son yıllarda yaşanan hızlı gelişme, nüfus artışı ve hizmet sektörünün güçlenmesi gibi 
nedenlerden dolayı konut ve hizmetler sektörü, sanayi sektörü gibi nihai enerji tüketiminde yüksek 
bir paya sahip hale gelmiştir. Ülkemizin 2019 yılında birincil enerji arzı 144,4 MTEP olarak gerçekleş-
miştir. Bu enerji arzının sadece 44,8 MTEP’lik miktarı yerli kaynaklarla karşılanmıştır. Toplam nihai 
tüketimimiz 110,8 MTEP olarak gerçekleşmiş olup bu tüketimin %32’si konut ve hizmetler sektörüne 
aittir. Enerjide dışa bağımlılık oranının yüksek olması konut ve hizmetler sektöründe enerji verimliliği 
çalışmalarının önemini daha da arttırmaktadır. İşte bu noktada, enerji verimliliği yakın geleceğin bi-
rinci yakıtı (first fuel) olarak kabul edilmekte ve giderek daha fazla önem verilen bir konu olmaktadır.

Bu kapsamda; kamu binaları da yüksek enerji tasarruf potansiyeline sahip olması nedeniyle öncelik 
verdiğimiz alanlardan birisidir. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılından yayımlanan ve 2023 yılı 
sonuna kadar kamu binalarında %15 tasarruf hedefi tanımlayan Genelge belediyelerin ve üniversi-
telerin binalarında enerji verimliliğini artırmalarını zorunlu kılmıştır. Kamu binalarında enerji perfor-
mans sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin Bakanlığımız tarafından yayımlanan tebliğ hükümle-
rinin uygulanması ve kamu binalarında tasarruf hedefinin gerçekleştirebilmesi için teknik kapasite 
gelişimi büyük önem arz etmektedir.

YEVDES Projesi’nin temel amacı, belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliğini ve yenilenebilir 
enerji yatırımlarını destekleyerek bu kurumlara ait tesislerde, binalarda ve kampüslerde; enerji ve-
rimli teknolojilerin gelişimi ve yenilebilir enerji üretiminin artırılmasına katkı sağlamaktır. Kamunun 
enerji verimliliği alanındaki potansiyelini hayata geçirmek için YEVDES projesi önemli bir fırsat sun-
maktadır. YEVDES projesi kapsamında yürütülen eğitim faaliyetlerinin ve hazırlanan eğitim dokü-
manlarının ulusal hedeflere erişim konusunda faydalı olacağını değerlendirmekteyiz.

Daire Başkanı 
Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı
Tanıtım, Eğitim ve Etüt Dairesi Başkanlığı

Murat Ersin ŞAHİN
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Takım Lideri 
YEVDES Projesi
Teknik Destek Ekibi

Zoran MORVAJ

Enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi, ener-
jide dışa bağımlılığının azaltılması, iklim değişikliği ile mücadele ve çevre kirliliğinin önlenmesi bağ-
lamında Türkiye Hükümeti'nin öncelikli politikaları arasında yer almaktadır. YEVDES Projesi, Türkiye 
genelinde belediye ve üniversitelere destek sağlayarak, uygulanabilir enerji verimliliği ve yenilenebilir 
enerji projelerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı sunmayı, bu yolla hem yurttaşlara hem 
de öğrencilere yeşil enerji üretimi ve üretilen enerjinin etkin bir biçimde kullanılmasına yönelik en 
iyi uygulama örneklerini ortaya koymayı hedeflemektedir. YEVDES Projesine başvuran belediye ve 
üniversitelerden 800 kişinin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji finansmanı ve proje döngüsü 
yönetimi konularında alacakları eğitimin, bu yöndeki çabalara destek sağlaması planlanmaktadır. 
Belediye ve üniversite personelinin ihtiyaçları gözetilerek özel olarak hazırlanmış bu 7 günlük eğitim 
programı kapsamında 25 kişilik gruplarda toplam 8 hafta boyunca eğitimler devam edecek.

Bu kitap, her biri kendi alanında uzman olan YEVDES teknik destek ekibi tarafından hazırlanmış ders 
notlarını içermektedir. Bu eğitim notları hem eğitimler sırasında hem de eğitimler bittikten sonra, 
programa katılan personelin kendi kurumlarında yürüttükleri enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 
faaliyetlerine katkı sunacak şekilde tasarlanmıştır. Kitabın tüm katılımcılarımızın mesleki gelişimine 
katkıda bulunmasını temenni ederiz.
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1. Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Temel Kavramlarına Giriş

Zoran Morvaj1

1.1. Enerji nedir?
Enerji verimliliği (EV) ve yenilenebilir enerji (YE) söz konusu olduğunda, basit sorularla başlamanın öğrenme sürecinde 
her zaman daha etkili bir yöntem olarak deneyimlendiği görülür. Bu bağlamda “Enerji nedir ve neden enerjiye ihtiyaç 
duyarız?” sorusundan hareket etmek konuya açıklık kazandırması bakımından önem taşır.

Teknik açıdan enerji “yararlı işler sağlama yeteneği (veya kapasitesi)” olarak tanımlanabilir. Modern gündelik hayat aslında, 
biz farkında olmasak bile, enerji olmadan açıklanamaz. Evimizde ve iş yerlerimizde enerjiye ihtiyaç duyarız ve onu kullanırız.

Haliyle de bir ülkenin tükettiği enerji aslında vatandaşlarının evlerinde, okullarında ve iş yerlerinde kullandığı enerjidir. 

 Gündelik hayatımızda pek çok alanda enerjiye ihtiyaç duyarız. Bunlar; telefonlarımızı, tabletlerimizi ve bilgisayarla-
rımızı şarj etmek, araba kullanmak, yemeklerimizi hazırlamak, evlerimizi aydınlatmak, ısıtmak ya da soğutmak, televiz-
yon izlemek vb. 

İhtiyaçlarımızı karşılayan enerji kaynakları veya enerji türleri, genellikle iki gruba ayrılır:

 ►  Fosil yakıtlardan elde edilen enerji

 ►  Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji

Başlıca fosil yakıtlar kömür, petrol ve gazdır.

Yenilenebilir enerji kaynakları ise güneş, rüzgâr, su, biyokütle, biyogaz, jeotermal şeklinde listelenebilir.

1. YEVDES Projesi Takım Lideri.
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1.1.1. Enerji Birimleri ve Ölçümü
Herhangi bir yakıtın enerji içeriği için standart uluslararası birim Juldür (J). Evlerimizde ve ofislerimizde en çok kullanılan 
enerji, elektrik ve doğal gazdır. Doğal gaz için kullanılan ölçüm birimi metreküptür (m3).

Elektrik enerjisi için kullanılan ölçüm birimi ise kilovatsaattir (kWh). “J” ve “kWh” arasındaki ilişki şöyle açıklanır:

 1J = 1 Ws (Watt saniye),   1000 W = 1 kW 1s = 3600 saniye

1 kWs = 3600 x 1000 = 3.600,000 J

Belirli bir süre boyunca kullanılan enerji miktarını ölçmek için her apartmanda ve iş merkezinde fotoğraflarda görülen 
elektrik ve doğal gaz sayaçları bulunur: 

Görsel 1: Sırasıyla elektrik ve doğal gaz sayacı

1.1.2. Sera Etkisi
Fosil yakıtların kullanılması çevreyi kirletir ve CO2 (karbondioksit) salınımına sebep olur. Fosil yakıtlardan salınan CO2 
atmosferde birikir ve Dünya’da sera etkisi yaratır. Nihai sonuç ise küresel ısınma olarak karşımıza çıkar yani dünya ge-
nelinde insan aktivitelerinin sonucu olarak ısı artar ve iklim değişikliği tehlikesi söz konusu olur.

Sera etkisi, çeşitli gazların dünyanın etrafında bir tür “battaniye” etkisi yarattığı ve ısının dışarı kaçmasına engel oldu-
ğu doğal bir süreci ifade eder. Sera etkisine katkıda bulunan ana gazlar arasında karbondioksit, metan ve nitröz oksit 
bulunur. Binlerce yıl sabit bir hacimde kalan sera gazlarının üretilme hızının son zamanlarda çarpıcı bir şekilde arttığını 
görüyoruz.

Evde, işte veya seyahat ederken sürekli enerji kullanılması gittikçe daha fazla fosil yakıt, kömür, petrol ve gaz yakılması-
na, dolayısıyla atmosfere daha fazla miktarda sera gazı salınmasına neden olur. Bu da yukarıda sözü edilen “battaniye-
nin” boyutunu günden güne artırır.
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Şu an itibarıyla sera gazlarının zararları nedeniyle yaşadığımız olumsuzluklar, şunlardır; kuraklık, deniz seviyesinin yük-
selmesi, şiddetli hava olaylarında artış, buzulların erimesi ve küresel ısınma.

Tüm bu olumsuzlukların önüne geçmenin tek yolunun ise yenilenebilir enerji kullanımı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 
yenilenebilir enerji çevreyi kirletmediği gibi iklim değişikliğine de neden olmaz. Enerji verimliliği aracılığıyla sera gazı 
emisyonlarının kötü etkilerini azaltmaya yardımcı olur.

1.3. Enerji Verimliliği Nedir?

Gündelik hayatımızda ve iş yerlerimizde ihtiyaçlarımız enerjiyle desteklenir. Enerji verimliliği; evde ve iş yerinde tüm ihti-
yaçlarımızı tüketilecek enerji miktarını azaltarak, karşılama çabasını ifade eder.

Daha teknik terimlerle enerji verimliliği “binalarda yaşam standartlarında veya en-
düstriyel tesislerde üretim kalitesinde ve hacminde düşüşe sebep olmadan hiz-
met veya ürün başına enerji tüketiminin azaltılması” anlamına gelir.

Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu şöyle sağlanır:

 ► Daha verimli ürün ve teknolojileri kullanarak

 ► Bireysel davranışları değiştirerek

Uygulanması kolay, maliyetsiz ve düşük maliyetli enerji verimliliği önlemlerinin 
yanı sıra orta ve uzun vadede önemli mali faydalar sağlayan yüksek yatırımlı ön-
lemler de bulunur.

Binalar için Enerji Verimliliği Göstergeleri:
Bir binada enerji tüketimini etkileyen faktörler; yapı malzemeleri ve yalıtım, pen-
cere ve kapı sistemleri, ısıtma ve soğutma ekipmanları, iklim koşulları, kullanıcı 
tutumu ve diğer ekipmanlar.

Tüm bu faktörler, bir binanın konforlu iç mekân koşullarını sürdürmek için ihtiyaç 
duyacağı enerji miktarını belirler . Bu faktörlerin etkisiyle her zaman bir miktar 
enerji kaybı olabilir.
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Tipik enerji kaybı örneği Görsel 2’de gösteriliyor.

İç kazanımlar (%6)

Pencerelerden kaynaklı 
havalandırma kayıpları (%51)

Pencereden kazanım (%12)

Çatıdan kaynaklı kayıplar (%10)

Sistem ısıtma kayıpları (%12)

Cephe kayıpları (%21)

Döşeme ve zemin kaynaklı kayıplar (%82)

Isıtma enerjisi (%82)

Görsel 2: İç mekân ısıtmaya dayalı tipik enerji kaybı

Enerji kaybı ne kadar düşükse, ısıtma için o kadar az enerji gerekir kuşkusuz. Enerji kayıpları düşük olan evlerin veya 
binaların, ısıtılan alanın metrekaresi (m2) başına daha fazla enerji gerektiren ve yüksek enerji kayıpları olan evlere ve 
binalara göre daha verimli olduğu çok açıktır.

Bu bizi bir ev, bina veya apartman için enerji verimliliği göstergelerinin (EVG) tanımlanmasına götürür:

            Isınma için kullanılan yıllık enerji E (kWh)
EVG = ----------------------------------------------------------------- 

 Isıtılan alan A (m2)

Isınma için kullanılan yıllık enerji miktarı, ısıtılan alana bölündüğünde, belirli bir binanın enerji verimliliğinin sayısal gös-
tergelerini elde ederiz. Görülebilen aralık 50 kWh / m2 veya daha azından 250 kWh / m2’ye veya daha fazlasına çıkabilir. 
Bu hesaplama yöntemi sadece ısıtma için kullanılabildiği gibi toplam enerji tüketimi için de kullanılabilir.

Değer ne kadar düşük olursa, elde edilen enerji verimliliği o kadar yüksek olur.
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1.4. Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir enerji kaynakları şunlardır:

 ► Güneş
 ► Rüzgâr
 ► Su
 ► Biyokütle
 ► Biyogaz
 ► Jeotermal

Yenilenebilir enerji (YE) kaynaklarının kullanılması CO2 emisyonlarına yol açmaz, dolayısıyla bu kaynaklar küresel ısın-
maya ve iklim değişikliğine de katkıda bulunmaz, bu nedenle de çevre dostu olarak bilinirler.

1.4.1. Güneş Enerjisi
Güneş enerjisi dört farklı amaçla kullanılabilir: 

 ► Güneş kolektörleri aracılığıyla ışığı doğrudan elektriğe dönüştürmek için.

 ► Çatıdaki cam paneller aracılığıyla su ısıtmak için.

 ► Güneş fırınları / ocakları aracılığıyla güneş ener-
jisini küçük bir alana yoğunlaştırmak ve çok 
yüksek sıcaklıklar üretmek için.

 ► Modern mimaride binaların konumlarını güneş 
enerjisinden faydalanabilecek şekilde tasarlaya-
rak pasif güneş enerjisiyle yapıları ısıtmak için.

Güneş kolektörü, kışın suyun donmasını önlemek için 
su ve glikol karışımı olan bir transfer sıvısını ısıtmada 
güneş ışınlarını kullanır. Kolektörlerce ısıtılan su, bir su 
silindiri içindeki ısı eşanjörüne (değiştiricisine) pom-
palanır (Görsel 3).

Güneş kolektörlerinin bir diğer türü de güneş ışığını 
doğrudan elektriğe dönüştüren fotovoltaik (pV) panel-
lerdir. Bu paneller fotonların, başka bir ifadeyle ışık par-
çacıklarının elektronları atomlardan ayırmasını sağlar 
ve elektrik akımını oluşturur.

Görsel 3: Sıcak su hazırlama için güneş enerjisi sistemi
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  Görsel 4: a) Dikey güneş enerjisi sistemi b) Çatı güneş enerjisi sistemi

Görsel 5: Arazide güneş enerji sistemi

1.4.2. Rüzgâr Enerjisi
Güneş, atmosferimizi eşit olmayan bir şekilde ısıttığı için bazı bölgeler diğerlerinden daha fazla ısınır. Isınan kısımlardaki 
sıcak hava parçaları yükselir, onların yerini başka bir hava kütlesi alır – ve bu şekilde rüzgârın esişi hissedilir. Üstünde 
büyük bir pervane bulunan uzun bir kule inşa ederek rüzgârdaki enerjiyi kullanabiliyoruz. Rüzgâr, elektrik üreten bir jene-
ratörü harekete geçiren pervaneyi döndürür.

Pervane kanadı

RÜZGÂR
Kule

Dişli kutusu & jeneratör

Görsel 6: Rüzgâr türbini bileşenleri örneği
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Rüzgâr çiftliği yapmak ve daha fazla elektrik üretmek için bu kulelerin çoğunu birlikte inşa etmek gerekir.

Görsel 7: Örnek rüzgâr çiftliği görüntüsü

1.4.3. Hidroenerji
Hidroenerji üretmek için genellikle, mevcut bir gölün bulunduğu vadide suyu tutmak için bir baraj inşa edilir. Su barajdaki 
tünellerden geçerek türbinleri döndürür ve jeneratörleri çalıştırır.

Rezervuar
Türbin ve jeneratörler

Baraj

Görsel 8 : Hidroelektrik santrallerinin örnek işleyişi

1.4.4. Biyokütle Enerjisi
Biyokütle enerjisi odunlardan, orman kalıntılarından veya tarımsal atıklardan oluşabilir. Bir biyokütle enerjisi santrali, bi-
yokütleyi buhar üreten bir kazanda yakarak elektrik üretir. Buhar, standart termik santrallerde olduğu gibi elektrik üreten 
bir jeneratörü çeviren bir türbini döndürür.
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1.4.5. Biyogaz Enerjisi 
Biyogaz, biyokütlenin fermente edilmesiyle üretilir. Metan içeren bu gazın üretimi için kullanılan hammadde genellikle 
mısır gibi enerji mahsullerinden veya gübre veya yiyecek atığı gibi atık maddelerden oluşur. Biyogaz, üretildikten sonra 
biyokütle ile benzer bir süreçten geçerek elektrik üretmek için veya doğrudan ısıtma ve yemek pişirme amacıyla kulla-
nılabilir.

Karıştırma tankı

Gaz tankı

Biyogaz çıkışı

Çıkış tankı

Atık

Olgunlaştırma tankı

Girdi

Görsel 9 : Biyogaz tesisinin açıklayıcı çalışma prensipleri

1.4.6. Jeotermal Enerji
Jeotermal enerji, yerin alt yüzeyinde elde edilen ısıdır. Jeotermal enerji, su ve / veya buhar aracılığıyla yeryüzüne taşınır. 
Özelliklerine bağlı olarak, jeotermal enerji ısıtma, soğutma veya temiz elektrik üretmek amacıyla kullanılabilir.

Güç istasyonu

Sıcak bölge

Katman
Soğuk su 

aşağı
Buhar 
yukarı

Görsel 10 : Jeotermal enerji santralinin açıklayıcı çalışma prensipleri
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1.5. Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerjinin Faydaları

Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin mevcut enerji politikası, teknik ve ekonomik olarak mümkün olduğu kadar yenilenebi-
lir enerji kullanımını artırmayı ve fosil yakıtların kullanımını azaltmayı teşvik eder. 2007 yılında çıkarılan 5627 sayılı Enerji 
Verimliliği Kanunu2 temel amacını enerjiyi etkin kullanmak, israfı önlemek, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yü-
künü hafifletmek ve çevreyi korumak için enerji kaynakları ve enerjinin kullanımında verimliliği artırmak olarak tanımlar. 
Ancak, enerji verimliliği (EE) her zaman önceliklidir. Çünkü enerji verimliliğinin temel amacı, enerji israfını azaltmak ve 
verimsiz enerji kullanımı uygulamalarını değiştirmektir.

Böylelikle tasarruf ederiz, şehirlerimizdeki çevre kirliliğini azaltırız, daha rahat ortamlarda yaşarız ve iklim değişikliğiyle 
mücadeleye yardımcı oluruz.

Enerji kullanımına yönelik tavrımızı değiştirmede başlangıç noktası, Türkiye’de kullanılan tüm enerjinin bizler, yani va-
tandaşlar tarafından kullanıldığının farkında olmaktır! Evlerimizde enerji kullanırız, iş yerlerimizde enerji kullanırız, iş 
veya tatil amaçlı seyahat ederken enerji kullanırız. Bu nedenle enerjiyi verimli ve akıllıca kullanmak bireysel ve sosyal 
sorumluluktur.

1.6. Enerji Kullanımında Sosyal Sorumluluk

Genelde vatandaşlar enerji verimliliğini artırma konusunda kendilerinin sorumluluğunu yok sayma ve bunların hüküme-
tin ve enerji şirketlerinin sorumlulukları olduğu yönünde bir algıya ve sosyal bakış açısına sahiptir.

Fakat daha önce de söylediğimiz gibi, bir toplumda tüketilen enerjinin tümünü biz, yani vatandaşlar kullanır. Bu bağlam-
da, farkındalığı arttırmalı ve vatandaşları, evlerinde ve iş yerlerinde daha verimli enerji kullanımı elde etmek için alışkan-
lıklarını değiştirmeye teşvik etmeliyiz.

1.7. Evde Enerji Verimliliği

Bir evdeki aylık enerji maliyetinin büyük çoğunluğu; ısıtma, soğutma, yemek pişirme, yıkama, aydınlatma, sıcak su hazır-
lama, diğer ev aletleri ve seyahat masraflarını içerir.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, bu bağlamdaki politikalarıyla enerji verimliliğini teşvik eder ve oldukça bilgilendirici olan 
internet sitesinde enerji verimliliği konusunda tavsiyeler verir.3

1.7.1. Enerji verimliliği nasıl iyileştirilir?
Aşağıdaki afişte de bahsedildiği gibi, internet sitesinde evlerinizde enerji verimliliğini nasıl artırabileceğiniz konusunda 
basit ipuçları bulabilirsiniz. (Görsel 11).

2. Enerji Verimliliği Kanunu (5627). (2007). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5627&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
3. https://enerji.gov.tr/enerji-verimliligi
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A+++ elektrikli ev 
aletlerinin

A+ elektrikli ev alet-
lerine göre ortalama 

%25 daha az
enerji tükettiğini

A+++ buzdolabının
A+ buzdolabına göre 

ortalama  
%50 daha az

enerji tükettiğini

Kışın 
oda sıcaklığını

10C düşürmenin
%7'lik yakıt 

tasarrufu
sağladığını

Musluklardan
damlayan suyla
yılda tonlarca su  
israf edildiğini

Su ısıtmada  
güneş enerjisi  

sistemi 
kullanılarak

enerji masraflarının 
büyük oranda 

azaldığını

Isı yalıtımı  
yapılan binalarda

dış cepheden  
kaynaklanan ısı 

kaybının  
%40 azaldığını

Enerji verimli bir 
lamba ile

aynı aydınlatma 
konforunun daha az 

enerji ile
sağladığını

Bulaşıkları elde  
yıkamak yerine

makinede yıkayarak 
10 kat daha az su

harcadığını

Isı yalıtımlı çerçeve
ve cam sistemleri 

ile
pencerelerden 

kaynaklanan ısı 
kaybının  

%50 azaldığını

Görsel 11: Evde enerji verimliliğini iyileştirmek için ipuçları

Isıtma ve soğutma, en fazla enerji tüketilen alanlardır bu nedenle evlerde ve binalarda iyi bir dış cephe yalıtımı (Görsel 
12) ve çift camlı pencereler (Görsel 13) bulunması önemlidir. Bu önlemlerle %50’ye varan enerji tasarrufu sağlayabiliriz.
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Görsel 12: Yalıtım malzemeleri örnekleri

Görsel 13: Çerçeveli çift camlı pencere örnekleri

Elektrikli ev aletleri her zaman yüksek verimli, ampuller ise LED tipi olmalıdır. Cihazlar ve aydınlatma kaynakları için ge-
lişmiş teknolojilerin yanı sıra, onları nasıl kullandığımız da büyük önem taşır! Evler ne aşırı ısıtılmalıdır ne de aşırı soğutul-
malıdır, bir odada kimse yokken ışıklar açık bırakılmamalı, televizyonlar ve bilgisayarlar kullanılmadığında kapatılmalıdır.

Su da verimli kullanmamız gereken kaynaklardan biridir. Kıt bir kaynaktır ve evlerimize su getirmek için de enerji kullan-
dığımız için enerji verimliliği su kullanımında verimliliği de içerir. 

Özellikle sıcak su temini için önemli miktarda enerji kullanılır. Sıcak suyu verimli kullanmanın yanı sıra, ev içinde sıcak su 
temini güneş kolektörleri ile de sağlanabilir. Güneş en yaygın yenilenebilir enerji kaynağıdır ve Türkiye’de de hâlihazırda 
yaygın olarak kullanılıyor.

Yenilenebilir enerjinin kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi eğitim kitapçığının ilgili bölümlerinde bulabilirsiniz.

Evde enerji verimliliği farkındalığı hakkında hatırlanması gerekenleri şöyle toparlayabiliriz:

 ► Bir aleti kullanmıyorsanız, onu kapalı tutmalısınız.

 ► Isıtma sezonunda, odayı en fazla 22° derecede tutmalısınız, yaz döneminde soğutma kullanıyorsanız, dereceyi 
25°’e sabitlemelisiniz.

 ► Yeni bir ısıtma ya da soğutma donanımı edinmeden önce evinizi düzgün bir şekilde yalıtmış olmalısınız.

 ► Ev aletleri her zaman yüksek verim sınıfına sahip olmalıdır.

 ► Aydınlatma için LED lambalar kullanmalısınız.

 ► Suyun verimli kullanımının enerji verimliliği açısından büyük önemi olduğunu unutmamalısınız.

 ► Şebekeden elektrik tüketimini azaltmak için pV panelleri, sıcak su için kullanılan enerjiyi azaltmak içinse güneş 
enerjisi kolektörleri kurulabilir.

Evde enerji verimliliğini artırmakla ilgili daha fazla bilgi için aşağıda belirtilen web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.4

4. https://elektrikinfo.com/enerji-verimliligi/
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1.8. İş Yerlerinde Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği, emisyonu azaltmanın, enerji güvenliğini artırmanın ve enerjiyi tüketiciler için ekonomik olarak daha 
karşılanabilir hale getirmenin en maliyet-etkin yollarından biridir. Kaynakların verimli kullanılması, enerji verimliliğinin 
bileşenleri arasında yer alır. Kaynak verimliliği politikası, bir kuruluşun enerji dışında kullandığı tüm kaynakların (su, kâğıt, 
kimyasallar, hammadde, vb.) verimli kullanımını artırmayı amaçlar. Kaynakların verimli kullanımı aynı zamanda Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetinin de bir politikasıdır.5 Kamu sektörü, özellikle belediyeler ve üniversiteler, bu duruma örnek teş-
kil eder. Kamu sektöründeki enerji tüketimi için iddialı hedefler konulmalıdır. Enerji verimliliği yatırımları da dâhil olmak 
üzere kaynak verimliliğini teşvik eden politikalar, kısa vadede belirli bir miktar yatırım gerektirmesine rağmen uzun orta 
ve uzun vadede oldukça fayda sağlarlar. Ancak enerji açısından verimli olmak her zaman büyük yatırımlar yapılması ge-
rektiği anlamına da gelmez. Bazen alışkanlıklarda küçük, basit değişiklikler (örneğin, kullanılmadığında ofis ekipmanını 
kapatmak vb.) iş yerinizin elektrik faturasını önemli ölçüde azaltabilir.

1.8.1. İş yerlerinde enerji ve enerji kaynaklarının kullanımı
Enerji söz konusu olduğunda, enerji tüketen tüm faaliyetler için enerjinin ne kadar kullanıldığını netleştirmek önemlidir. 
Enerji kullanımının değerlendirilmesi sırasında aşağıdaki alanları ve faaliyetleri unutmamalıyız:

 ► Bilgisayarların, sunucuların, ofis ekipmanının ve diğer elektronik araçların çalışması,

 ► Isıtma, havalandırma, soğutma (HVAC) sistemleri,

 ► Ofise gelirken ya da iş seyahatlerinde kullanılan ulaşım yöntemleri,

 ► Mutfak, yemek ve çamaşır / bulaşık yıkama gibi işler,

 ► Su kullanımı,

 ► Kâğıt kullanımı,

 ► Atıkları azaltma ve asgari düzeye indirme.

Tüketimi azaltmak amacıyla yapılan faaliyetler sayıca fazladır, bunun birçok yolu vardır ve hepsinde hedef aynıdır: enerji 
kaynaklarının kullanımının verimliliğini artırmak. Örneğin, ofisteki oda sıcaklığını 1°C’ye indirmek gibi basit bir eylem 
enerji kullanımını %6 azaltır!

Kontrol etme gücümüzün olduğu enerji kullanımına ilişkin farkındalık, tam da bu nedenle önemlidir. İnsanların enerjinin 
ve kaynakların verimli kullanımına yönelik davranışları, verimlilik hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynar. İş yerlerinde, 
insanların enerjiyle alakalı davranışlarını değiştirmek istiyorsak, çalışma alanımızda belli enerji politikalarını hayata ge-
çirmek ve verimli faaliyetleri teşvik etmemiz gerekir. 

5. Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik (28097). (2011). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?-
MevzuatNo=15437&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
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1.8.2. İş Yerlerinde Enerji Verimliliği Nasıl Artırılır?

Yeşil Ofis Uygulaması

“Yeşil ofis” uygulamasına geçmenin, iş yerinde enerji verimliliği farkındalığını artırmak ve enerji tasarrufu sağlamak, 
kaynak kullanımını azaltmak ve miktarını en aza indirmek için başarılı bir yaklaşım olduğu kanıtlanmıştır.

“Yeşil Ofis” uygulamaları, “basit” ve “hafif” bir enerji yönetim sisteminin (EYS), hayata geçirilmesi olarak görülebilir. Bir 
şirketin Yeşil Ofis uygulamasına geçmesi için, çevreyle alakalı performans önlemlerini planlamada ve uygulamada sis-
tematik bir yaklaşım sağlayan ve enerji verimliliği performansının sürekli olarak iyileştirilmesine yarayan bir EYS geliş-
tirmesi gerekir.

EYS, bir finansal yönetim sisteminin harcamaları ve geliri nasıl izlediğine benzer şekilde enerji performansını izler ve 
bir şirketin finansal performansının düzenli olarak kontrol edilmesini sağlar. EYS, Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al 
Döngüsünü takip eder. Bu, asıl olarak bir kuruluşun veya faaliyetin enerji kullanımını tespit etme, bir politika geliştirme, 
verimlilik iyileştirmeleri için hedefler belirleme ve iyileşmeler yapmaya imkân sağlayacak mekanizmalara sahip olma 
ve ilerlemeyi ölçme ile sonuçları izleme unsurlarını içeren sistematik yaklaşımdır. Etkili bir enerji yönetim sisteminin 
geliştirilmesi ve uygulanması için, organizasyonun aşağıdaki döngünün tüm aşamalarını kararlılıkla uygulaması gerekir 
(Görsel 14).

Görsel 14: Yeşil bir ofiste enerji yönetim sisteminin uygulanması

Planla
Çevre Politikasını Derleyin Hedefleri ve 
Eylem Planını Belirleyin - Koordinatör 

ve Ekibi Seçin

Kontrol Et
Göstergeleri / performans 

karşılaştırmasını ölçün ve izleyin

Harekete geç /  
Gözden geçir

 Belirle ve gözden geçir

Yap / Uygula
Çalışma talimatını geliştirin 

personeli eğitin ve motive edin 
iletişim kurun

KARARLILIK
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Yeşil Ofis Uygulaması Nasıl Başlatılır?

 ► İş yerinizi tanıyın

Ofis içinde enerji ve kaynak kullanımı açısından nelerin yapılması ve iyileştirilmesi gerektiğini belirlemek için öncelikle 
bazı temel bilgilere sahip olmalıyız. Cevaplamamız gereken bazı örnek sorular şöyle sıralanabilir: 

Ofis ne kadar büyük, enerjiyi kullanan ana tüketiciler neler? 

Enerji için ne kadar para harcanıyor? 

Ofiste herhangi bir enerji yönetim politikası var mı? 

Kâğıt kullanımı, faturalar ve tedarik gibi konulardan kim sorumlu? 

 ► Bir “Enerji Yöneticisi” Görevlendirin

Yeşil ofis uygulamaları ve girişimlerinin hazırlanmasına, uygulanmasına ve teşvik edilmesine yardımcı olması için ofiste 
bir “Enerji Yöneticisi” görevlendirilmelidir. Enerji Yöneticisi, ofisin enerji veriminin iyileştirilmesinden sorumludur.

Yeşil ofis uygulamaları için temel ilke azalt, yeniden kullan, geri dönüştür ve değiştir kelimelerinin baş harflerinden yola 
çıkarak adlandırılan 4R (“reduce”, “reuse”,”recycle”, “replace”) yaklaşımıdır. Dört “R” öğesi şunlardır:

i. Azalt [reduce]: enerji, su, ürün ve malzeme tüketimini azaltın. 

ii. Yeniden kullan [reuse]

 ► Ürünleri tam olarak kullanın.

 ►  Geri dönüştürülebilir bir ürün varsa atmayın.

iii. Geri dönüştür [recycle]

 ► Ürünler iki yolla geri dönüştürülür:

• Kullanmadığınız eski ürünleri ihtiyacı olan birine vererek,

• Bozulmuş ancak geri dönüştürülebilir ürünleri, diğer ürünlerin imalatında kullanılabilecek hammaddelere 
dönüştürerek.

iv. Değiştir [replace]

 ► Çevre dostu olmayan ürünleri kullanmak yerine çevre dostu olan ürünleri kullanın, örneğin eski akkor lambaları ya 
da ampulleri LED lambalarla değiştirin.
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Yeşil Ofis Uygulamasına Geçmek için İpuçları

Aşağıda, 4R ilkesini içeren yeşil ofis uygulamalarını teşvik etmede enerji yöneticilerini desteklemek için ipuçları ve uygu-
lama adımları bulunuyor. Etki ve zorluk düzeylerine göre kategorilere ayrılan faaliyetleri uygulamada önce basit eylem-
lerle başlanması ve ilk sonuçlar ortaya çıktığında bir sonraki seviyeye geçilmesi önerilir.

 ► Enerji verimliliği

Seviye 1

 ► Personelinizi öğle yemeği saatlerinde veya ofis dışındayken ofisteki ışıkları kapatmaya teşvik edin.

 ► Yazıcılar, fotokopi makineleri ve bilgisayarlar için varsayılan uyku modu sürelerini ayarlayın.

 ► Yılda en az bir kez ısıtma, soğutma ve havalandırma ekipmanının bakımını ve temizliğini sağlayın.

Seviye 2

 ► Elektrik kullanımını izlemek ve ekipmanın değişiminde öncelikleri belirlemek için cihazların elektrik tüketimini 
izlemeye yarayacak sistemler kurun.

 ► Ofis saatleri dışında araç gereçlerin kapanması için, bazı cihazlarda (su filtreleri, fotokopi makineleri ve yazıcılar 
gibi) Haftalık Zamanlayıcı Anahtarı kullanmayı düşünün.

 ► İsrafa neden olmamaları için havalandırma kaynaklarını temizleyin ve termostatların düzgün bir şekilde ayarlan-
dığından emin olun.

Seviye 3

 ► Ofislere ve az kullanılan alanlara, belirli bir süre sonra hiçbir hareket algılanmazsa ışıkları kapatacak hareket sen-
sörlü ışıklar monte edin.

 ► Bina yöneticisini, araç gereçleri çevre dostu ve enerji tasarrufu sağlayan ürünlerle değiştirmeye teşvik edin (aydın-
latmayı LED ampullerle değiştirmek, bozuk tuvaletleri su tasarrufu sağlayan tuvaletlerle değiştirmek, çevre dostu 
temizlik ürünlerini kullanmak, ortak alanlar için hareket sensörlü aydınlatma kurmak vb.).

 ► Kâğıt kullanımı verimliliği

Seviye 1

 ► Personeli, yalnızca gerekli durumlarda yazıcı kullanmaya / fotokopi çekmeye teşvik edin.

 ► Personeli, belgeleri / dosyaları elektronik olarak paylaşmaya teşvik edin.

 ► Personeli, çift taraflı yazıcı kullanmaya / fotokopi çekmeye teşvik edin.

 ► Personeli, eğer mümkünse bir kâğıtta birçok sayfa olacak şekilde yazıcı kullanmaya / fotokopi çektirmeye teşvik edin.

 ► Tüm ağ yazıcıları için çift taraflı yazdırmayı varsayılan mod olarak ayarlayın.
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 ► Yazının yanına tek tarafı kullanılmış kâğıtların tekrardan kullanımını sağlamak için bir kutu / tabla koyun.

 ► Personeli, müsvedde olarak tek tarafı kullanılmış geri dönüştürülen kâğıtları kullanmaya teşvik edin.

 ► Geri dönüşüm – atıkların azaltılması

Seviye 1

 ► Kullanılmış mürekkep / toner kartuşlarını geri dönüştürün.

 ► Atık kâğıtları (gazeteler, kâğıt havlular, kese kâğıtları, paketleme malzemeleri, kartonlar, vb. dâhil olmak üzere) 
geri dönüştürün.

 ► Yırtılmış kâğıtları geri dönüştürün.

Seviye 2

 ► Ofise atık ayırma kutuları koyun.

• Metaller (alüminyum kutular, bisküvi kutuları, temiz yemek kutuları, kaplar, vakumlu şişeler dâhil olmak üzere)

• Plastikler (plastik şişeler, poşetler ve ambalajlar, temiz plastik kaplar, CD’ler)

• Cam (cam şişeler)

 ► Personeli, geri dönüştürülebilir ürünler hakkında bilgilendirin:

• Yeniden şarj edilebilen bataryalar edinin.

• Elektronik araç-gereçleri geri dönüştürün.

• Kullanılan tüm toner / mürekkep kartuşlarını geri dönüştürmek için toplayın.

• Eski ama hâlâ kullanılabilir durumda olan ofis araç-gereçlerini personelinize ya da ihtiyacı olan derneklere bağışlayın.

1.9. Enerji Etüdü: Türkiye’deki EVD Şirketleri

Bina ve tesislerde enerji verimliliği potansiyelini belirlemek, enerji tüketim verilerini elde etmek ve kontrol etmek zor 
olsa da enerji yöneticileri, enerji denetim hizmetleri sağlamak için ETKB tarafından onaylanmış harici danışmanlardan 
yardım alabilirler.

Enerji Etüdü, potansiyel enerji verimliliği önlemlerini, enerji ve para tasarrufunu denetlemek için, tüm enerji ve su kul-
lanan ekipman ve cihazların tüketimiyle ilgili toplanan, ölçülen ve işlenen verilerden bir binanın enerji ve su tüketimine 
ilişkin genel bir bakış sunar. Türkiye’de bu tarz hizmetler sağlayan şirketler “EVD (Enerji Verimliliği Danışmanlığı) Şirket-
leri” olarak adlandırılır.
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EVD şirketleri, enerji verimliliği projelerinin uygulanmasını içeren ve çoğu durumda anahtar teslim enerji hizmetleri su-
nan yapılanmalardır. Bir binanın veya tesisin enerji verimliliğinin iyileştirilmesi, enerji tasarrufunu arttırır, bu da ödenen 
aylık maliyetinin geri ödenmesi için yeterli olur.

Türkiye’de EVD şirketleri, enerji etüdü gerçekleştirirken 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının ve 
Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliği dikkate almalıdır.

Ayrıca, bu kitabın basım tarihi itibarıyla (Haziran 2021) Türkiye’de 54 sertifikalı EVD şirketi bulunuyor; bunlardan 44’ü 
binalarda, 23’ü endüstriyel tesislerde etüt çalışması yapabiliyor.

Onaylı EVD’lerin tam listesine aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz6. 

Türkiye’deki Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji mevzuatı ve enerji etütleri hakkında daha fazla bilgi eğitim kılavuzu-
nun diğer bölümlerinde veriliyor.

1.10. Akıllı Şehir

Şehirler, ulusal ekonomilerin merkezleridir. Küresel GSYİH’nın %80’ini oluşturur ve enerji ile sera gazı emisyonlarının 
%70’inden sorumludur.

Şehirlerin sera enerji tüketimini ve gaz emisyonlarını azaltmak, tüm şehirlerin altyapılarının enerji yönetimini iyileştirmek-
le ve onları “AKILLI” hale getirmekle mümkündür. Şehirlerin ana yapı taşları, akıllı hale getirilmesi gereken BİNALAR’dır.

1.10.1. Akıllı - Net Sıfır Enerjili Binalar (A-NSEB)
NSEB’yi basitçe bir yıl boyunca ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi üreten binalar olarak tanımlayabiliriz. NSEB kavramı, enerji 
verimliliğinin her daim öncelikli olduğunu, yenilenebilir enerji ile enerji verimliliği ölçütleri ve ekipmanının bir binanın ener-
ji ihtiyacının en aza indireceğini ve sahada yenilenebilir enerji ile enerji ihtiyaçlarının giderilecek şekilde birlikte çalıştığını 
(Görsel 15) gösterir.

Böylelikle bir bina bir “üretici-tüketici“ haline gelir ve şebekeye “akıllı” sayaç ile bağlanır, fazlalık olduğunda enerjiyi aralıklı 
olarak şebekeye aktarabilir veya gerektiğinde şebekeden alabilir.

A-NSEB ile ilgili olarak aynı zamanda e-mobilite veya elektrikli arabalardan da söz edilebilir. Gece boyunca şarj edilebilen 
arabaların aküsü, kıtlık anında binanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir enerji deposu görevi de görebilir.

6. https://evcedyetkilendirme.enerji.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx
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Jeotermal Isı Pompaları
Isıtma, soğutma, 
iklimlendirme, 
havalandırma ve su ısıtma 
enerji gereksinimlerini 
%30 azaltır.

Akıllı Sayaç
Akıllı Şebeke ile ev 
arasındaki iletişime 
imkân sağlar.

Ev Tipi Enerji Yöneticisi
Net sıfır enerjili evin mer-
kezi sinir sistemi ev sahiplerine 
enerji tüketimlerini optimize 
etme şansı verir.

Solar fotovoltaik panel
Çatıya kurulacak 3 veya 4 kW’lık bir güneş 
paneli evinizin enerji ihtiyacını karşılayabilir.

Küçük rüzgâr türbini
Destek niteliğinde yenilenebilir enerji üretimi  
için kullanılır.

Enerji Verimli 
Aydınlatma
Yüksek verimli LED ve 
OLED lambalar kullanılır.

Akıllı Ev Gereçleri
Şebekenin yoğun 
ve enerjinin pahalı 
olduğu saatlerde 
kullanımı düzenleyen 
akıllı ev gereçleri 
bulunur.

Enerji Depolama
Elektrik kesintileri 
ve yoğun kullanım 
durumları için 
enerji depolama 
bataryaları vardır.

Hibrid Isı Pompası ve Su Isıtıcı
Geleneksel su ısıtıcılarına nazaran 
%50 daha az enerji kullanır.

Görsel 15: A-NSEB konsepti

1.10.2. Akıllı Şebekeler
Dağıtılmış enerji üretimi yapan “üretici-tüketici” binalar, klasik dağıtım şebekelerinin teknolojilerini “akıllı şebekelere” ge-
çirmeleri için uğraşır. Bir NSEB ve bir şebeke arasında iki yönlü iletişimi sağlayan akıllı sayaçlar, akıllı şebekeler için temel 
yapı taşlarını oluşturur.

Bir NSEB içindeki tüketimi yönetmek için, şebeke kontrol merkezlerinin belirlenen enerji kullanıcılarına erişimleri olmalı-
dır ancak bu, enerjinin yanı sıra bağlantı, iletişim ve bilgi teknolojileri altyapısı sorunlarını da beraberinde getirir.
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Görsel 16: Akıllı şebeke konsepti

1.10.3. Konnektivite (Bağlanabilirlik)
Konnektivite (bağlanabilirlik), bir uçta sensörleri ve aktüatörleri, diğer yanda gelişmiş analitiği ile insanları bir araya geti-
rir. Örnek sensör ve aktüatör aralığı Görsel 17’de görülebilir.

Sensörlerin ve aktüatörlerin çıktıları dijitalleştirilir ve ağlara yerleştirilir, böylelikle “tüketicilere” dağıtılmış üretim sistem-
leri kontrol edilebilir ve yönetilebilir (Görsel 18).

Görsel 17: Örnek sensör ve aktüatör aralığı

Akıllı

Akıllı 
şebeke

E-mobilite
yönetimi

Üretim yönetimi
(merkezi olmayan enerji üretimi)

Tüketim yönetimi - Akıllı sayaçlar

Machine Vision / Optical
Ambient Light Position / Presence / Proximity

Motion / Velocity / Displacement

Acoustic / Sound / Vibration

Humudity / Moisture
Leaks / Levels

Electric / Magnetic

Acceleration / Tilt

Chemical / GasFlow

Temperature

Force / Load / Torque
Strain / Pressure



22 ► Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

Görsel 18: Dağıtılmış üretim yönetimi için yerel ağlar

Akıllı şehirlerin temeli olarak bağlanabilirliği ve “Nesnelerin İnterneti” (Nİ) işlemlerini destekleyen pille çalışan sensörler 
ve düşük güçlü uygulamalar için çoğunlukla “LoRa” adı verilen kablosuz platforma (uzun menzil, düşük güç) dayalı, 
çeşitli sistemlerin birlikte çalışabilirliğini sağlamak için ortaya çıkan standartlar bulunur.

1.10.4. Akıllı Şehirler
Akıllı şehir, yerel departmanların bilgi sistemleri ve hizmetleri, okullar, kütüphaneler, hastaneler, konut ve ticari binalar, 
enerji temini, su temini, ulaşım sistemleri, atık yönetimi ve diğer toplum hizmetleri vb. topluluk hizmetlerini yönetmek 
ve iyileştirmek için birden fazla Bilgi ve İletişim Teknolojisini (BIT) ve Nesnelerin İnterneti (Nİ) çözümlerini entegre eden 
bir kentsel gelişim vizyonudur.

Akıllı şehirler, vatandaşlarının hayatlarını daha iyi hale getirmek için teknolojiyi kullanır. Görsel 19’da bir dizi uygulama 
gösteriliyor.
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SINIR
GÜVENLİĞİ SU VE ENERJİ 

YÖNETİMİ ACİL DURUM 
YÖNETİMİ

ÇEVRE 
YÖNETİMİ

ŞEHİR 
YÖNETİMİ

TOPLUMSAL
ENTEGRASYON

HAVA LİMANI 
APRON

LİMAN
MARİNA

OTOBÜS
METROBÜS

GÜVENLİ 
PARKLAR

SOKAKTA 
İNTERNET

TREN
HIZLI TREN

TEDES

MOBESE

Görsel 19: Akıllı şehirde çeşitli uygulamalar

“Akıllı” şehirlerde, şöyle altyapıların etkinleştirilmesi gerekir:

 ► Operasyonel teknolojiler (OT): Yapılı çevre, enerji, gaz, ısıtma, su ve trafik yönetimi

 ► Dâhili sistemler – eski sistemler

 ► Gerçek zamanlı kontrol sistemleri (müşterek çalışabilirlik)

 ► Merkezi Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)

 ► Nesnelerin İnterneti (Nİ)

• Entegre, açık standart BİT mimarisi: BT + OT + Nİ + CBS

• Yüksek hızlı kablosuz internet

Kilit akıllı şehir teknolojileri şunlardır; 

Akıllı net sıfır enerjili binalar, bağlanabilirlik ve nesnelerin interneti (Nİ), akıllı şebekeler ve akıllı sayaçlar, dağıtılmış yenile-
nebilir enerji sistemleri tabanlı enerji üretimi, akıllı kentsel ulaşım sistemleri ve entegre kentsel enerji yönetim sistemleri.

Ancak akıllı bir şehre dönüşüm yapmak için teknoloji kendi başına yeterli olmaz. Vatandaşların da katılımı oldukça 
önemlidir! Şehir yönetimi, politikalar ve yol haritaları geliştirilmesi ve bu konuda vatandaşlara liderlik sağlaması elzem-
dir. Vatandaşların katılımı ve yaklaşımlarının değişmesi akıllı bir şehre başarılı bir dönüşüm için büyük önem taşır.
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1.11. İletişim

Önce insan!

İletişim, enerji kullanımının verimliliğini artırmaya yönelik önlemlerin başarıyla uygulanmasını sağlamak amacıyla uy-
gulamaya geçirilen yeşil ofis uygulamalarını desteklemek için önemli bir araçtır. Sürecin önemli tüm aşamalarında per-
sonelle istişarelerde bulunulması gerekir. Bu durum, tüm personelin katılımını ve bağlılığını sağlamak için önemlidir. 
İletişim, Yeşil Ofis ilkelerini gerçekten uygulamaya koymak için motivasyon yaratır.

1.11.1. Personeli Motive Etmek
En önemli şey, personelin iş yerlerindeki yeşil ofis uygulamalarını sürdürmede ve geliştirmede motive olduğundan kuş-
ku duymamaktır. Genellikle davranışsal değişimleri gerektirdiğinden, bu çok da kolay bir görev değildir. Yani, değişim bir 
günde sağlanmayacağından, sürekli bir çaba gerektirir.

Personeli motive ederken harcanacak çaba, enerji verimliliği iyileştirmelerinin türüne bağlı olarak değişir. Örneğin, işlet-
medeki herkesi etkileyen bir enerji verimliliği ve atık azaltma programı için harcamanız gereken çaba, enerji açısından 
verimli ekipman satın almaktan önemli ölçüde daha fazla olacaktır. Fakat bu tarz çabaların sonuçları, çok daha az insanı 
etkileyecek olan yeni ekipman almaktan daha kalıcıdır.

Bir organizasyondaki potansiyel enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkarmak için, dâhil olan herkesin farkındalığını artır-
mak için çaba göstermek gerekir. Bir organizasyon, iş yeri davranışlarını değiştirerek ve çalışanları da buna dâhil ederek 
maliyetleri düşürebilir ve enerji verimliliğini artırabilir.

İşte bu nedenle tüm iş yerini kapsayacak bir enerji farkındalığı kampanyasına ihtiyaç vardır.

1.11.2. Enerji Farkındalığı Kampanyası
Enerji farkındalığının genel bir tanımlamayla aşağıda listelenenler hakkında bir farkındalık oluşturmakla ilgili olduğu 
söylenebilir:

 ► Ne kadar enerji kullanıldığı,

 ► Bu enerjinin ne için kullanıldığı,

 ► Bu enerjinin nereden geldiği,

 ► Enerji sarfiyatını ve enerji sarfiyatının istenmeyen etkilerini azaltmak için ne yapılabileceği,

 ► Alışkanlıklarda küçük değişiklikler yapılarak ofisin enerji sarfiyatının büyük ölçüde azaltılabileceği konuları enerji 
farkındalığı açısından büyük önem taşır!

Farkındalık kampanyaları ve EV temalı haftalar, iletişimi ve motivasyonu desteklemek için kullanılabilir. Dünyada her yıl 
ocak ayının ikinci haftası “enerji tasarrufu” haftası olarak kabul edilir.
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Personelin enerji bilincini artırmak, onlara işteki gündelik hareketlerinin ne kadar enerji tükettiğini ve küçük değişiklikle-
rin nasıl da büyük enerji tasarrufu sağlayabileceğini göstermek anlamına gelir. Kampanyalar, enerji verimliliğini artırma-
ya yönelik organizasyon düzeyinde hedeflere ulaşmak için personeli günlük işlerinde enerji kullanımı ve enerji tasarrufu 
faaliyetlerinde bilgilendirmeli ve yönlendirmelidir.

Her yıl, dünya çapında birçok organizasyon Enerji Farkındalığı temalı haftalar düzenliyor. Personeli enerjiyi duyarlı bir 
şekilde kullanmaya teşvik eden bu haftalar, birkaç adımdan oluşan enerji tasarrufu seçenekleri üzerine kampanyalar-
dan oluşuyor:

 ► Gündelik aktivitelerdeki potansiyel enerji tasarrufu seçeneklerinin belirlenmesi

 ► Enerji israfını vurgulamak için veri toplama

 ► Verimlilik hedeflerini karşılamak için somut bireysel adımları vurgulayarak, personelin nerede ve nasıl gelişebile-
ceğini bildirme

 ► Çalışanları motive etmek için kampanya sırasında ve sonrasında veri toplama ve kaydedilen ilerlemeyi gösterme

Kampanyalar ve tematik haftalar, belediyeler ve üniversiteler için, çalışanları günlük işlerinin bir parçası olarak ener-
ji tasarrufu yapmaya teşvik etmenin ve aynı zamanda vatandaşlara ve öğrencilere kuruluş tarafından atılan proaktif 
(önetkin) adımları göstermenin oldukça iyi bir yolu olarak önem taşıyor.

Enerji Yöneticisinin temel görevlerinden birinin, yeşil ofis girişiminde çok önemli olan ofis farkındalığını ve personel ka-
tılımını teşvik etmek olduğunu unutmamalıyız. Personel katılımı olmadan, hiçbir yeşil ofis girişimi başarılı olmayacaktır.

Ofis farkındalığını ve personel katılımını artırmak için bazı pratik ipuçları verilebilir:

 ► Enerji politikasının veya yeşil ofis girişiminin benimsenmesi konusunda personeli bilgilendirin.

 ► Enerji politikası ve uygulama ilerleme raporunu dâhili inceleme için kuruluşun web sitesine yükleyin.

 ► Ortak alanlara farkındalığı artırıcı posterler asın.

 ► Elektrik düğmelerinin ve kapıların yakınlarına “lütfen kapatınız” işaretleri koyun.

 ► Enerji ve kâğıt tasarrufu işaretlerini her çalışanın masasının yanına yerleştirin.

 ► Personeli enerji verimli davranışlarından dolayı ödüllendirerek, hevesi yüksek tutun.

1.11.3. İzleme Süresi

Unutmayın: Ölçemezseniz, yönetemezsiniz!

Bu, basit bir şekilde, enerji ve kaynak kullanımının, kullanım verimliliğini artırabilmek için ölçülmesi gerektiğini söyleyen 
eski bir söyleyiştir. Bu da enerji yöneticilerinin kilit görevleri arasında yer alır. Kaliteli enerji ve kaynak kullanım verilerine 
sahip olmadıkça, kuruluşun enerji kullanımını kavramak ve verimliliği geliştirmede yol kat etmek için daha fazla uğraş-
mamız gerekir. Ofisimizin haftalar veya aylar boyunca farklı zamanlarda ne kadar enerji kullandığını gösteren haftalık 
veya aylık sayaç okumaları, iyi bir başlangıç olarak düşünülebilir.



26 ► Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

Bir sonraki adım, elde ettiğimiz verileri ofisin belirli alanlarına veya belirli kullanım şekillerine (örn. ısıtma, aydınlatma) 
indirgemek olabilir. Bunu yapabilmemiz sahip olduğumuz sayaç sayısına bağlı olmakla birlikte bazı mantıklı dış değer 
bulmak ve tahminler yapmak genellikle mümkündür. Rakamlarımızı insanların günlük rutinleri ve faaliyetleriyle ne kadar 
ilişkilendirebilirsek, inşa edebileceğimiz enerji bilinci o kadar sağlam, elde edebileceğimiz tasarruf da o kadar büyük olur.

Personel arasında enerji bilincini artırmak için genellikle en iyisi kesin rakamlar kullanmaktır. Örneğin: 

“Eve gittiğimizde çay makinesini gereksiz yere açık bırakmak, her gece ‘x’ kWh, ‘y’ lira ve ‘z’ kg CO2 israfına neden oluyor.”

Enerji yöneticileri verimsiz enerji kullanımını tespit ettiğinde, bu israfın miktarını belirlediğinde ve personeli bu atıkları 
azaltmaya teşvik ettiğinde, söz konusu enerji kullanımlarının enerji performansındaki değişikliklerini görmek önemlidir. 
Personele elde ettikleri tasarrufları gösteren hedeflenmiş rakamlar sunmak, ilerlemeye devam etmeleri için onları mo-
tive etmede oldukça katkı sağlar.



ENERJİ VERİMLİLİĞİ
BÖLÜM 2
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2. Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetim Sistemi

Naci Işıklı

2.1. Enerji

Enerji, Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te “Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke” olarak 
tanımlanır. 

İnsanoğlu enerjiyi binalarda, sanayide, ulaştırmada, tarımda, ısıtma, soğutma, aydınlatma gibi birçok farklı amaç için 
kullanır. Ancak, tükettiğimiz bu enerjinin büyük kısmı uzak mesafelerden ciddi yatırımlar ve masraflar sonucu bizlere 
ulaşır. Dolayısı ile bizim için enerji aslında çok değerlidir. 

Enerji kaynaklarını ikiye ayırmak mümkündür:

1- Yenilenebilir Kaynaklar: Güneş, rüzgâr, su, jeotermal, dalga vb.

2- Yenilenemez Kaynaklar: Kömür, petrol, doğal gaz vb. fosil (karbon esaslı) kaynaklar ve nükleer enerji.

Fosil esaslı enerji kaynakları, karbonun oksijenle yanması sonucunda elde edilen ısı olarak veya elektrik enerjisine dö-
nüştürülerek kullanılır. Ancak bu sırada açığa çıkan “sera gazları” ve özellikle CO2 (karbondioksit) iklim değişikliğinin en 
önemli sebepleri arasında yer alır. 

Görsel 1: Sera gazları

Yukarıda sayılan sera gazları, Görsel 2’de görüleceği gibi, atmosferin üst katmanlarında birikerek bir battaniye etkisi 
yaratıp, güneşten gelen ışınların geri yansımasına yani sera etkisi ile sıcaklık artışına sebep olur. Dolayısı ile fosil yakıt-
lardan elde edilen enerji iklim değişikliği anlamına gelir. Su buharı da (bulutlar) benzer etkileri yarattığından bazı kay-
naklarda sera gazları içinde değerlendirilir.

CO2 -> Karbondioksit

CH4 -> Metan

N2O -> Nitrözoksit

HFCS -> Hidroflorür karbonlar

PFCS -> Perfloro karbonlar

SF6 -> Sülfürhekza florid

CO -> Karbonmonoksit

NO -> Azot (mon)oksit

NO2 -> Azotdioksit

O3 -> Ozon

H2O -> Su buharı

KISIM 1:  ENERJİ VERİMLİLİĞİ: 
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
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1. Dünyaya ulaşan güneş ışınları
2. Uzaya geri yansıyan ışınlar
3. Atmosferde emilen ışınlar
4. Yeryüzü tarafından emilen ışınlar
5. Atmosferi geçerek uzaya geri yansıyan ışınlar
6. Sera gazları tarafından

Görsel 2: Sera gazlarının güneş ışınlarına etkisi

2.1.1. Dünyada Enerji Tüketimi
Fosil enerji kaynakları dünya için hâlâ önemini koruyor. Görsel 3’te görüldüğü gibi toplam enerji kullanımı 1971’den 
2018’e kadar yaklaşık üç kat arttı, 1970’lerdeki petrol krizine, 1992 tarihli Kyoto Protokolü ile sera gazlarının sınırlandırıl-
ması kararına ve yapılan çalışmalara rağmen %86’dan %82’ye düşürülebildi. 

Görsel 3: Dünya enerji tüketimi

Kömür*
%26

Kömür*
%27

Petrol
%44

Petrol
%32

Doğal Gaz
%16

Nükleer
%1

Nükleer
%5

Hidro
%2 Hidro

%2
Biyoyakıt

%11

Biyoyakıt
%9

Diğer yenilenebilir 
kaynaklar
%2

* Bu grafikte, bataklık kömürü ve kaya gazı, kömür ile birlikte değerlendirilmiştir.
Kaynak: IEA World Energy Balances, 2020.

Doğal Gaz
%23

Yakıtlara göre toplam enerji arzı

1971

5 519 Mtep

2018

14 282 Mtep
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2.1.2. Türkiye’de Enerji Tüketimi
Son yıllarda elektrik üretiminde rüzgâr, güneş ve jeotermal gibi alanlarda önemli yatırımlar yapılmasına rağmen, Görsel 
4’te görüldüğü üzere 2018 verilerine göre Türkiye’de birincil enerjinin yaklaşık %86’sı fosil kaynaklardan sağlanıyor. Öte 
yandan toplam enerji ihtiyacının %72’si ithalat yoluyla karşılanıyor, 2019 yılında enerji ithalatına ödenen 41,6 milyar $, 
toplam 210,3 milyar $ ithalat içinde yaklaşık %20’lik bir paya sahip. Bu yönüyle de enerji Türkiye için “cari açık” anlamına 
geliyor.

Hidrolik
%3,59

Jeotermal
%5,81 Taş Kömürü

%17,45

Linyit
%10,50

Asfaltit
%0,48

Petrol
%29,16

Doğal Gaz
%28,65

Biyoenerji ve 
Atıklar

%2,10

https://enerji.mmo.org.tr/2020/05/13/mmo-turkiye-enerji-gorunumu-2020Kaynak: ETKB-EİGM

Güneş
%1,08Rüzgâr

%1,19

Görsel-4: 2018 yılı Türkiye birincil enerji arzında kaynakların miktar ve oranı

Türkiye’de 2018 yılında tüketilen 108,8 MTEP enerjinin sektörlere göre dağılımı Görsel 5’te görülebilir. Buna göre tüketimde 
%33,2 ile endüstri ilk sırada yer alıyor, bunu %30,6 ile konut, ticari ve hizmet binaları ve üçüncü olarak %26 ile ulaştırma 
sektörü izliyor. Bu açıdan bakıldığında binalarda enerji verimliliği için yapılabilecek çok şey olduğu görülebilir.

Konut
%19,6

Ticaret ve Hizmet
%11,0

Enerji Dışı
%5,8

Sanayi
%33,2

Ulaştırma
%26,1

Tarım ve 
Hayvancılık

%4,2

https://enerji.mmo.org.tr/2020/05/13/mmo-turkiye-enerji-gorunumu-2020Kaynak: ETKB-EİGM

Görsel 5: 2018 yılı Türkiye birincil enerji arzının sektörlere göre dağılımı
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2.2. Önemli Enerji Tanımları

BİRİNCİL ENERJİ: Enerji üretiminde doğadaki haliyle doğrudan kullanılabilen kaynakları (petrol, doğal gaz, kömür, odun, 
su, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, dalga, gel-git vb.) ifade eder.

İKİNCİL ENERJİ: Birincil kaynaklardan kullanılabilir formlara dönüştürülen elektrik, fuel oil, mazot, hidrojen gibi enerji 
tiplerini kapsar. Bu kaynaklar elde edilirken termik santraller, rafineriler gibi tesislerde dönüşüm kayıpları oluşur.

TON EŞDEĞER PETROL (TEP): Çeşitli enerji kaynaklarının tek bir birim ile ifade edilmesini sağlayan, 10 milyon kCal 
karşılığındaki enerji birimidir. 

1 TEP = 1 ton fuel oil = 11.600 kWh = 1.200 m3 doğal gaza eşdeğerdir.

ENERJİ YOĞUNLUĞU: Üretimle elde edilen gelir başına tüketilen enerji miktarıdır (TEP/1.000$, kWh/TL gibi). Bir işletme 
için kullanılabileceği gibi, bir ülke için de kullanılabilir. 

ÖZGÜL (SPESİFİK) ENERJİ TÜKETİMİ: Bir birim ürün başına tüketilen enerji miktarını ifade eder (TEP/adet, kWh/m2 
gibi). Çoğunlukla üretim yapan işletmeler için kullanılır.

Ülkeler açısından enerji verimliliğinin önemli göstergelerden biri enerji yoğunluğudur ve hesaplanırken, gayri safi yurtiçi 
hasıla (GSYİH) başına tüketilen “birincil enerji miktarı” dikkate alınır. Diğer bir gösterge ise kişi başı enerji tüketimidir. Bir ül-
kenin enerji açısından gelişmişliğin ideal şartı, kişi başı enerji tüketiminin yüksek, enerji yoğunluğunun ise düşük olmasıdır. 
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Görsel 6: Türkiye ve dünyada enerji yoğunluğu ve kişi başı enerji tüketimi
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Yukarıdaki şekilde görüleceği üzere; Türkiye’nin birincil enerji yoğunluğu 0,12 TEP’tir ve bu rakam dünya ortalaması olan 
0,18 TEP değerinden düşük olmakla beraber OECD ortalaması olan 0,11 TEP’ten yüksektir. Türkiye’nin rekabetçiliğini 
artırabilmek için “hedef”, kişi başına enerji tüketimi yüksek, enerji yoğunluğu düşük gelişmiş ülkeler arasında yer alma-
sını sağlamaktır. 

2.3. Enerji Verimliliği

ENERJİ VERİMLİLİĞİ: Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinden, endüstriyel işletmelerde üretim miktarı, ka-
litesi ve çalışma ortamı konforundan ödün vermeden, ekonomik kalkınma ve sosyal refahı düşürmeden, aynı ürün ve 
hizmeti daha az enerji ile gerçekleştirmek anlamına gelir. 

Örnek 1: Bir salonda bulunan 4 adet 100W’lık enkandesan lambanın, aydınlık seviyesi aynı kalmak şartıyla 
11W’lık 4 adet LED lamba ile değişimi. 

ENERJİ TASARRUFU: Yaşam standardı, kalite, üretim miktarı, kalitesi ve çalışma ortamı göz ardı edilerek tüketilen 
enerjinin azaltılmasıdır. 

Örnek 2: Bir salonda bulunan 4 adet 100W’lık enkandesan lambadan iki adedinin söndürülmesi. Bu durumda 
tüketimle birlikte aydınlatma seviyesi de düşer.

ÇÖZÜM: ABD’de 1970’lerden itibaren, AB ülkelerinde ise 2000’li yılların başından itibaren yeni enerji taleplerinin büyük 
kısmı “enerji üretimine yatırım yapmak yerine, enerji verimliliğine yatırım yaparak” sağlanma yönüne gidildi. 

Görsel 7’de görülen taralı kısım, ABD’de “yeni enerji üretim tesisi yapılması yerine, enerji verimliliği yatırımı ile karşılanan 
talebi” ifade ediyor.

ABD Enerji Tüketimi (1949-2005)

$ 1.7
Trillion

2005'te sağlanan tasarruf= 70 QBtu

Enerji Yoğunluğu yılda %0,4 azalsaydı

Enerji Yoğunluğu gerçekte yılda %2,1 azaldı

Kaynak: Rosenfeld, "California's Success in Energy Efficiency and Climate Change: Past and Future", 2007 
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Görsel 7: ABD’de enerji verimliliği ile enerji üretiminden sağlanan tasarruf
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Bu sayede planlanan pek çok yeni enerji santralinin yapımından vazgeçildi.

Aynı şekilde AB ülkelerinde yürütülen enerji verimliliği çalışmaları sonucu elde edilen tasarruf Görsel 8’de, negatif jul 
tanımından esinlenerek “negajoules” olarak veriliyor.

1971-2005 Yılları Arasında AB Ülkelerinde (AB-25)
Birincil Enerji Tüketimi ve Sağlanan Tasarruf Miktarı

(1971 Enerji Yoğunluğu Baz Alınmıştır)

Megajoules = Sağlanan Tasarruf
Source Enerdata 2006

Kaynak: Austvik, "Structural Change in Europe", 2007
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Görsel 8: AB ülkelerinde enerji verimliliği ile sağlanan tasarruf

Görsel 9’da ise yeşil kısım dünya ölçeğinde “önlenen tüketim” olarak enerji verimliliği ile sağlanan faydayı gösteriyor. 

Kaynak: Energy Efficiency: A Straight Path towards Energy Sustainability- World Energy Council 2016

* Önlenen tüketim, 1980 enerji yoğunluğu seviyelerinde mevcut tüketim ile gerçek tüketimi 
arasındaki fark olarak hesaplanmıştır.
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Görsel 9: Enerji verimliliği ile dünyada sağlanan tasarruf

Kaynak: Energy Efficiency: A Straight Path towards Energy Sustainability- World Energy Council 2016

Önlenen Tüketim Dahil Birincil Enerji Tüketimi
(Dünya Düzeyinde Yüzde)
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Dolayısı ile Enerji Verimliliği, aslında yeni bir enerji kaynağıdır. Prof. Mehmet Kanoğlu ve Prof. Yunus Çengel’in birlikte 
hazırladıkları Energy Efficiency and Management for Engineers [Mühendisler için Enerji Verimliliği ve Yönetimi] isimli ki-
tapta enerji verimliliği “6. yakıt” olarak, Uluslararası Enerji Ajansının pek çok yayınında da “sürdürülebilir bir enerji sistemi 
için ilk yakıt” olarak tanımlanır. 

Görsel 10: Enerji verimliliği – yeni bir kaynak

2.4. Enerji Verimliliği ile Yenilenebilir Enerji İlişkisi

İklim değişikliğinin en büyük sebeplerinden karbon salınımı yüksek “fosil kaynaklar” yerine, karbon salımı çok daha dü-
şük olan “yenilenebilir kaynaklarının” kullanımı son derece akılcı olur. Ancak, enerjiyi verimsiz kullanan bina veya tesise 
yüksek kapasiteli yenilenebilir enerji yatırımı yapmak yerine, önce enerji verimliliği ile enerji talebini düşürmek (binalarda 
deep renovation [derin tadilat] ile %60’ların üzerinde enerji verimliliği sağlamak mümkündür) geriye kalan ihtiyacı daha 
düşük kapasiteli yenilenebilir enerji kaynağından sağlamak en akıllıca yol olur.

Enerji Kaynakları
1- Kömür
2- Petrol

3- Doğal gaz
4- Nükleer

5- Yenilenebilir
6- Enerji Verimliliği

Mehmet Kanoğlu, Yunus A. Çengel

Enerji Verimliliği
Sürdürülebilir küresel enerji 
sisteminde birinci yakıttır.
Uluslararası Enerji Ajansı 

(IEA)
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Görsel 11: Enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji ilişkisi

ENERJİ DIŞI FAYDALAR: 
Uzmanlar, enerji verimliliği ile elde edilen parasal tasarrufunun yaklaşık 2,5 katı kadar da enerji dışı fayda sağlanabildi-
ğini hesaplıyor. 

Bazı enerji dışı faydalar şöyle sıralanabilir:

 ► Daha yüksek ortam konforu (düşük gürültü, gelişmiş hava kalitesi, optimal ortam sıcaklığı, uygun aydınlatma, vb.)

 ► Daha yüksek sıhhi şartlar (nem, gölgelenme, vb.de iyileşme) 

 ► Sağlık giderlerinde ve işe gitmeme sürelerinde azalma

 ► Birim zamandaki üretim miktarlarında artış

 ► Ürün kalitesinde yükselme

 ► Ekipman performanslarında iyileşme ve daha düşük sayıda arıza

 ► Ekipman ömürlerinde uzama

 ► Azalan iş kazaları ve yükselen iş güvenliği

 ► Atık (kirli su, kül, baca emisyonu, ürün atığı, vb.) miktarında düşüş ve daha iyi atık yönetimi
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Örnek 3:

ABD’de yürütülen bir çalışmada, enerji verimliliği sonucunda yıllık elektrik tüketiminde %15 verimlilik sağ-
landığında;

• Hava kirliliğinin azalacağı,

• Günde altı kişinin hayatının kurtulacağı,

• Astım vakalarında yılda 30.000 azalma olacağı,

• Sağlık harcamalarında 20 milyar USD tasarruf sağlanabileceği hesaplandı.

2.5. Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 50001: 2018 Standardı

2.5.1. Enerji Yönetimi
Enerji Yönetimi, enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen faaliyetlerin bütünü 
kapsar. Enerji yönetim sistemi (EnYS) ise ekonomik bakış açısıyla bina / işletmedeki toplam enerji tüketimini (dolayısıy-
la hizmet/üretim için gerekli enerjiyi) azaltmak için organizasyonel ve teknik süreçler ile davranışların ve enerji verimlili-
ğinin sistematik ve sürekli iyileştirilmesini hedefler. 

Örnek 4:

• Enerji tüketimi konusunda bilinç düzeyi yüksek olan Kanada’da ISO 50001 uygulanan tesislerde ilk 18 
ayda %10 civarında, 4 yılın sonunda ise %20 tasarruf sağlandığı görüldü.1 

• Dow Chemical 1994-2005 arasında yürüttüğü EnYS çalışması ile %22 verimlilik sağladı, 2005-2015 ara-
sında ise ilave %25 verimlilik için çalışmalar yürüttü.2

1. http://oee.nrcan.gc.ca/publications/statistics/parliament/2015-2016/pdf/parliament15-16.pdf
2. https://www.osti.gov/biblio/983191
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Plansız yapılan enerji verimliliğinin sonuçları geçici olur, kalıcı sonuç için EnYS kapsamında sistematik bir yaklaşım 
yürütülür. 
 

 Görsel 12: Enerji verimliliğinde plansız ve sistematik yaklaşım Plansız

Sistematik
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ISO 50001 EnYS, enerji performansının sürekli iyileştirilmesi esasına dayanır. Bu ise “Planla – Uygula – Kontrol Et – 
Önlem Al” şeklindeki “Deming Döngüsü” de denen PUKO döngüsünü enerji yönetimi için esas alan sistematik bir yakla-
şım benimsenerek sağlanabilir.

Bina / işletme genelinde sistematik bir yol haritası 
ile enerji tüketim noktalarının analiz edilerek, teknik, 
ekonomik ve stratejik açıdan gerçekleştirilebilir olan 
Enerji Verimliliği Fırsatlarının (EnVF) uygulanması ile 
potansiyel olarak %30’ların üzerinde enerji tasarrufu 
sağlanabilir. 

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI

  Finansal Faydalar: 

 ► Enerji tüketiminin azaltılması sayesinde kurumun enerji maliyetlerinde düşüş sağlanır.

 ► Sürekliliği sağlamak amacıyla cihaz/ekipmanın enerji tüketimleri, çalışma koşulları, bakımları izlenir ve böylece 
arızalar ve üretim/hizmet aksamaları önlenir. 

 ► Türkiye açısından enerji ithalatı azaltılır.

 Yasal Yükümlülüklere Uyum:

 ► Enerji verimliliğine yönelik tüm mevzuat takip edilerek sürekli uyum sağlanır.

 ► Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğe göre yükümlü bina/
tesislerde 2023 sonuna kadar karşılanması gereken TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulumu ve bel-
gelenmesi şartı sağlanır. 

 ► Kamu açısından Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne uygun olarak 2023’e kadar %15 tasarruf hedefi tutturulur. 

  Harici Kazanımlar:

 ► Kurumun yeşil iş ve sosyal sosyal sorumluluk imajı artar.

 ► İklim değişikliği ile mücadeleye destek verilir, çevreye verilen zarar azaltılır.

 Görsel 13: Sürekli iyileştirme için PUKO döngüsü (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al)
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  Dâhili Kazanımlar:

 ► Birimler arası koordinasyon gelişir.

 ► İyileştirilmiş çalışma koşulları sonunda işletme verimliliği artar, sağlık sorunlarında azalma görülür.

 ► Enerji risklerine dair alınan önlemler ile personel için daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanır.

 ► Farkındalık eğitimleri sonucunda kurumsal kimlik güçlenir ve çalışanların aidiyet duygusu artar.

 ► Enerji performansının sürekli iyileştirilmesi amacıyla yeniliklerin takip edilmesi sağlanır.
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100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0
10,000          20.000          30.000           40.000           50.000           60.000          70.000         80.000

Üretim

Enerji Tüketimi

EnYS olmadan

EnYS ile

EnYS ve ISO 50001 Kazanımları

Görsel 13: Etkin bir EnYS ile enerji performansında iyileşme sağlanır

2.5.2. ISO 50001-2018 Enerji Yönetim Sistemi
2018’de yayınlanan son sürüm ile “yüksek seviye yapı”ya geçildi ve ISO’nun diğer yönetim standartları ile uyumluluk 
sağlanarak, organizasyonun bağlamı (yapısı) liderlik öne çıkarıldı, Enerji Referans Çizgisi (EnRÇ) ve Enerji Performans 
Göstergeleri (EnPG) ile normalleştirme gibi yeni kavramlar getirildi. 

Standardın girişinde “Bu dokümanın amacı, enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimi dâhil, enerji performan-
sının sürekli olarak iyileştirilmesi için kuruluşların gerekli olan sistemleri ve prosesleri oluşturabilmesini sağlamaktır. 
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Bu doküman, kuruluşlar için enerji yönetim sistemi (EnYS) gerekliliklerini belirler.”3 ifadesi yer alır. Buna göre ISO’nun 
yüksek seviye yapısından hareketle geliştirilen PÜKO yaklaşımı aşağıdaki gibidir:

Görsel 14: ISO 50001-2018 yaklaşımı ile PUKO döngüsü4

STANDARDIN YAPISI: Standart aşağıdaki 10 bölümden oluşur.

1. Kapsam
 ► Büyük-küçük tüm sanayi tesislerinde, özel, kamu ve ticari binalarda uygulanabilir.

 ► Tesisin tümünü kapsayabileceği gibi sınırlı bir bölge için de oluşturulabilir.

 ► Kuruluşun yönettiği, kontrol ettiği ve enerji performansını (enerji verimliliği, enerji kullanımı, enerji tüketimi) etki-
leyen tüm faaliyetlerde geçerlidir.

 ► Tüketim ve üretim miktarından bağımsızdır.

 ► Amaç enerji performansının sürekli iyileşmesinin sağlanmasıdır.

 ► Diğer yönetim sistemleriyle birlikte veya bağımsız olarak kurulabilir.

3. TS EN ISO 50001-2018, s. viii.
4. ISO 50001:2018 standardından uyarlandı.
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2. Bağlayıcı atıflar
Bulunmamaktadır.

3. Terimler ve tanımlar
Standartta açıklanmıştır.

4. Kuruluşun bağlamı (yapısı, içeriği)
Kuruluş, enerji performansının iyileştirilmesini etkileyebilecek:

 ► İç ve dış hususları, ilgili tarafları ve gereklilikleri, 
 ► İhtiyaç ve beklentilerin hangilerine EnYS içinde yer verileceğini,
 ► Yasal şartları,
 ► EnYS’nin sınır ve kapsamını,
 ► Standardın istediği tüm hususları tespit etmeli, bunları nasıl karşılayacağını, riskleri ve çözümlerini belirlemeli ve 

sürekli iyileştirmelidir. 

5. Liderlik
Üst yönetimin sorumlulukları:

 ► EnYS kapsam ve sınırlarını belirlemek, 
 ► Enerji politikasını ve bununla uyumlu olarak amaçları ve hedefleri oluşturmak ve takip etmek,
 ► EnYS’nin proseslere uyumunu sağlamak, 
 ► Eylem planlarının uygulanmasını sağlamak,
 ► Gerekli kaynakları (personel kapasitesi, mesleki yetkinlik, maddi kaynaklar, vs.) tahsis etmek,
 ► Organizasyon içerisinde EnYS’ye desteğini vurgulamak,
 ► Enerji performansını etkileyecek unsurların tanımlanması ve ele alınıp uygulanmasını sağlamak,
 ► Yönetim gözden geçirmelerini gerçekleştirmek.

Başarılı bir EnYS’nin olmazsa olmazı, üst yönetimin desteğidir!

Enerji Politikası 
 ► Kuruluşun amacına uygun olmalı.
 ► Amaçlar, hedefler ve gözden geçirme için çerçeve sunmalı.
 ► Belgelendirilmeli.
 ► Kuruluş içinde duyurulmalı.
 ► İlgili tarafların erişimine açılmalı.
 ► Düzenli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmeli.
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Görsel 15: ISO 50001’deki “Politika-Amaçlar-Hedefler Fırsatlar-Eylem Planları” hiyerarşisi

Politikada bulunması gereken taahhütler/destekler:
 ► Hedefler ve amaçlara ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynağın temini

 ► Kuruluşun enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından uymakla yükümlü olduğu yasal ve diğer şartlara uyması

 ► Enerji performansının ve EnYS’nin sürekli iyileştirilmesi 

 ► Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler, hizmetler satın alımının desteklenmesi

 ► Enerji performansının iyileştirilmesine yönelik tasarımların desteklenmesi

Enerji Yönetim Ekibinin sorumlulukları ve yetkileri:
 ► EnYS’nin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi

 ► EnYS’nin, standart gerekliliklerine uygunluğunun sağlanması

 ► Sürekli iyileştirme için eylem planlarının uygulanması

 ► EnYS’nin iyileştirilmesine ilişkin üst yönetime rapor verilmesi

 ► EnYS uygulama ve kontrolünün etkili olması için kriter ve yöntemlerin belirlenmesi

Görsel 16: Orta ölçekli bir fabrika için örnek bir EnYS ekibi

Üst Yönetim

Finans Üretim ARGE / 
Proses Bakım Planlama Satın Alma İK Kalite /  

İSG / YS

Enerji 
Yöneticisi
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6. Planlama

Risklerin ve Fırsatların belirlenmesi
 ► Kuruluş faaliyet ve proseslerini, kendi bağlamı ve ilgili tarafların ihtiyaçları ile beklentilerini dikkate alarak gözden 

geçirmek gerekir.

 ► Planlama, kuruluşun politikası ile uyumlu olmalı ve uygun eylemlerle desteklenmelidir.

 ► Aşağıdaki çıktılar dikkate alınarak riskler ve fırsatlar belirlenmelidir:

• İstenen sonuçların elde edileceğine dair güvence,

• İstenmeyen etkilerin azaltılması,

• Sürekli iyileşmenin sağlanması, 

 ► Belirlenen risklere uygun olarak eylem planları yapılmalı ve uygulanmalıdır.

Planlama Girdileri

(Bk. 4.1, 4.2, 6.1)

Planlama Çıktıları

(Bk. 6.1.1)

Planlama

Stratejik
(6.1 Riskleri ve fırsatları ele alma faaliyetleri)

Taktiksel
(6.3 Enerji gözden geçirmesi)

Risklerin ve fırsatların 
belirlenmesi

Enerji gözden geçirmesi

Enerji tüketimi ve/veya enerji 
performansı iyileştirme fırsatları temel 

alınarak ÖEK tespit edilir

ÖEK için şunlar belirlenir:
• ilgili değişkenler
• mevcut enerji performansı
• personel

Enerji performansını geliştirecek fırsatlar 
belirlenir ve önem sırasına konur

• Mevcut enerji tipleri

• Geçmiş ve mevcut enerji 
kullanımı

• Geçmiş ve mevcut enerji 
tüketimi

• Enerji kullanım ve tüketim 
eğilimi

• Gelecek enerji kullanım ve 
tüketimi

• Enerji performansını 
iyileştirme fırsatları

• ÖEK

• EnPG

• EnRH

• Enerji amaçları, enerji 
hedefleri ve eylem planları

• Enerji verileri toplama 
planı

Riskleri ve fırsatları ele alma 
faaliyetleri

• İç ve dış hususlar 
(bağlamdan)

• İlgili tarafların ihtiyaçları 
ve beklentileri

Görsel 17: Enerji Planlaması Süreci5

5. TSE EN ISO 50001:2018’den aynen alınmıştır.
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Amaçlar, Hedefler ve Eylem Planları
 ► Politikalarla ve birbirleri ile tutarlı olmalı.

 ► Ölçülebilmeli, uygulanabilir olmalı.

 ► İzlenmeli, duyurulmalı.

 ► Gerektiğinde güncellenmeli.

 ► Kaynak ihtiyacı, sorumlular, uygulama takvimi, doğrulama yöntemi vb. belirlenmeli.

 ► Belgelendirilmelidir.

Enerji Gözden Geçirmesi (EGG)
 ► Kullanılan enerji türleri belirlenmeli.

 ► Mevcut ve önceki dönemlerdeki enerji tüketiminin ve kullanımının analizi yapılmalı. 

 ► Önemli Enerji Kullanımları (ÖEK) belirlenmeli.

 ► Fırsatlar belirlenmeli ve önceliklendirilmeli.

 ► Gelecek dönem enerji tüketimleri / kullanımları tahmin edilmeli.

 ► EGG planı belgelendirilmeli, gerektiğinde yenilenmeli.

Operasyonel
Kontrol

TedarikYetkinlik, Eğitim, 
Uzmanlaşma

Amaç, Hedef, 
Eylem Planı

İzleme, Ölçme
ve Analiz

Önemli
Enerji

Kullanımı
20/80

 

Görsel 18: Önemli Enerji Kullanımı ve ilgili alanlar
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Enerji Performansı Göstergeleri (EnPG)
 ► Organizasyon için makul EnPG’ler belirlenmelidir.

 ► EnPG göstergeleri, belirlenmiş aralıklarla gözden geçirilmeli ve enerji referans çizgisi (EnRÇ) ile karşılaştırılmalı.

 ► EnPG’ler belgelendirilmeli, gerektiğinde revize edilmeli.

Görsel 19: 2018 yılı tüketimlerine göre yapılan regresyon hesabı sonucu 2019 yılında beklenen ve gerçekleşen tüketimler ile %2,5 tasarruf hedeflenerek hazırlanmış 
örnek Enerji Referans Göstergesi (EnPG) tablosu

Enerji Referans Çizgisi (EnRÇ)
 ► EGG’den elde edilen verilerden hareketle, bir “EnRÇ” oluşturmalıdır. 

 ► İlgili “değişkenlere”6 göre normalleştirilmelidir.

 ► EnRÇ kaydedilmeli ve korunmalıdır.

6. Enerji performansını önemli oranda etkileyen, düzenli/düzensiz olarak değişen faktörler (örneğin: üretim, kullanıcı sayısı, iç/dış mekân sıcaklığı, çalışma 
saati vb.). 
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Görsel 20: Enerji Referans Çizgisi (EnRÇ) ve Enerji Performans Göstergesi (EnPG)7

Enerji Verilerinin Toplanması
 ► Organizasyon enerji performansına tesir eden çalışmaların etkilerini düzenli olarak tanımlamalı, denetlenmeli, 

ölçmeli ve analiz etmelidir.

 ► Enerji ölçümü (veri toplamak) için yapısına uygun ve aşağıdakileri de kapsayacak bir plan tanımlanmalı ve gerçek-
leştirilmelidir. (Kapsam: basit elektrik sayaçlarından komplike enerji izleme-ölçüm sistemlerine kadar.)

• Kuruluş ve ÖEK’lerin enerji tüketimleri ve değişkenler,

• ÖEK’lere ait çalışma şartları,

• Eylem planındaki veriler

• Gerekirse statik faktörler,

 ► Ölçüm cihazları hatasız ve tekrarlanabilir veriler sağlamak zorunda. Kalibrasyon ve benzeri aktiviteler için kayıt 
tutulmalıdır.

7. TSE EN ISO 50001:2018’den aynen alındı.
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7. Destek 
Kaynaklar 

Enerji performansı ve EnYS’nin kurulumu, idamesi ve sürekli iyileştirilmesi için 
gerekli kaynakları belirlemeli ve sağlamalıdır.

Yetkinlik
 ► Çalışanlar arasından, enerji performansını ve EnYS’yi etkileyenler ile ÖEK 

operatörleri için gerekli yetkinlik kriterlerini belirlemeli.

 ► Bunların gerekli tecrübe ve yetkinliği kazanması için her türlü faaliyeti 
gerçekleştirmeli.

 ► Yetkinlik arttırıcı tüm faaliyetler denetlenmeli ve belgelendirilmelidir.

Farkındalık
Kapsam dâhilindeki tüm iş görenler en az aşağıda sıralanan farkındalığa sa-
hip olmalıdır:

 ► Enerji politikası

 ► Etkin bir EnYS için üzerine düşen görevler ile enerji performansının iyileştirilmesinin olumlu sonuçları

 ► EnYS kapsamındaki görevlerini yerine getirmemesinin sonuçları 

İletişim
 ► İç ve dış iletişim için bir plan oluşturulmalıdır.

 ► Taşeronlar dâhil tüm çalışanların EnYS hakkında fırsatları ve görüşlerini bildireceği bir sistem oluşturmalıdır.

Belgelendirilmiş bilgi
 ► Zorunlu ve sürekli iyileştirmeyi gösterecek dokümanlar uygun şekilde oluşturulmalı, gerektiğinde güncellenmeli.

 ► Belgelendirilmiş bilgi, her türlü riske karşı korunmalı ve güncelliği garanti edilmelidir.

8. Operasyon

İletme, bakım, onarım
 ► Amaçlara ve hedeflere ulaşmak için ÖEK’lere ait Kritik İşletme Parametreleri (KPI) ve sınır değerler belirlenmeli, 

ilgili kişiler bilgilendirilmeli.

 ► Sapma durumunda izlenecek yol belirlenmeli.

 ► İşletme ve bakım talimatları hazırlanmalı ve bunlara uyulması sağlanmalı.
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Tasarım:
 ► Tesislerin, donanımların, sistemlerin, proseslerin satın alma, yapım, tadilat gibi değişikliklerinde enerji verimli 

tasarım uygulanmalıdır.

 ► Tasarım faaliyetleri belgelenmelidir. 

Tedarik:
Enerji kullanımı üzerinde etkisi olacak ürünlerin, tesisatın, hizmetlerin ve enerjinin tedarikinde enerji performansının göz 
önüne alınması için:

 ► Kriterler belirlenmeli.

 ► Ömür boyu maliyet dikkate alınmalı. 

 ► Enerji kullanımı / tüketimi / verimliliği ile ilgili olarak, enerjinin satın alma kararında rol oynayacağı hakkında teda-
rikçiler bilgilendirilmeli.

9. Performans Değerlendirmesi:
 ► EnYS performansının değerlendirilmesi için aşağıdaki faaliyetler takip edilmelidir:

• Eylem planlarının etkin uygulanması,

• EnPG’leri,

• ÖEK’lerin çalışması,

• Beklenen ve gerçek tüketimin kıyaslaması,

 ► İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme yöntemleri ve zamanı belirlenmeli.

 ► EnPG’leri değerlendirerek, EnRÇ’deki iyileşme doğrulanmalıdır.

 ► İzleme, ölçme ve analiz sonuçları belgelendirilmelidir.

Yasal ve diğer şartlara uygunluğun değerlendirilmesi;
 ► Enerji performansına ve EnYS’ye ilişkin yasal ve diğer şartlar periyodik olarak takip edilmelidir.

 ► Bu takip ve uygulama sonuçları belgelendirilmelidir.

İç tetkik:
 ► EnYS’nin sürekli iyileştirildiğini,

 ► EnYS’nin kuruluşun politikası, amaçları ve hedefleriyle uyuştuğunu,

 ► EnYS’nin (standardın) gerekliliklerini sağladığını,

 ► EnYS’nin etkili bir şekilde yürürlüğe konup işletildiğini güven altına almak için iç tetkikler yapılmalıdır.
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Yönetimin gözden geçirmesi (YGG):
Üst yönetim EnYS’yi uygunluk, yeterlik, etkinlik ve sürekli iyileştirme açısından periyodik olarak gözden geçirmeli ve 
gerekli konularda karar almalıdır.

 ► Sonuçlar belgelendirilmelidir.

10. İyileştirme:
Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

 ► Uygunsuzluklara karşı (gerçek veya potansiyel) düzeltmeler veya düzeltici ve önleyici tedbirler öngörülmelidir.

 ► Uygunsuzluğun tekrarlamaması için gerekenler yapılmalıdır.

Sürekli iyileştirme:
Organizasyon tarafından;

 ► EnYS’nin uygunluğu, yeterli ve etkin olduğu, 

 ► Enerji performansının iyileşmesindeki sürekliliği gösterilebilmelidir.

 ENYS’nin OLMAZSA OLMAZLARI: 
• Üst yönetimin desteği

• EnYS ekibinin işi sahiplenmesi

• Her düzeyde, sürekli iletişimin sağlanması

• Detaylı bir enerji politikasına sahip olunması

• Kültürel değişim

• Enerji planlaması, eylem planlarının uygulanması, ölçüm ve takibin yapılması

• Sürekli iyileştirme sürecinin işletilmesi

2.6. Sonuç

Yenilenemez enerji kaynakları özellikle CO2 salınımı nedeniyle küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en büyük kaynağıdır. 
Türkiye açısından ise dışa bağımlılık ve cari açık anlamına gelir. Artan enerji talebinin alışıldık yöntem olan “üretimle” kar-
şılanması sorunların daha da büyümesine sebep olur. Bu durumda en akılcı çözüm talebin/tüketimin düşürülmesi yani 
“enerji verimliliği”, enerji verimliliği çalışmalarının sürdürülebilirliği için elimizdeki en önemli araç ise ISO 50001 EnYS’dir. 
Sonraki adım ise düşen talebin “yenilenebilir kaynaklardan” karşılanmasıdır. 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından küresel ısınmanın 2°C ile sınırlandırılması için yapılan çalışma sonucu oluş-
turulan “Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosunda” çözümün önemli kısmının, Görsel 21’de görüldüğü gibi enerji verimliliği 
ve yenilenebilir enerjiye bağlı olduğu anlaşılıyor. 
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Görsel 21: Küresel ısınmanın sınırlandırılabilmesi için “Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu”
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3. Enerji Etütleri
Arif Künar

3.1. Giriş

Enerji etüdü, enerji performansının iyileştirilmesi için fırsatları ve sera gazı salınımlarını belirlemek ve bunlarla ilgili geri 
kazandırıcı veya önleyici tedbirleri teknik, ekonomik ve çevresel boyutları ile ortaya koymak için yapılır. 

Enerji verimliliği potansiyeli bulunan ve/veya tadilat yapılacak bina ve endüstriyel tesislerde, enerji verimliliğinin artırıl-
ması için enerji etüdü yapılması önemli ve gereklidir. 

3.1.1. Enerji Etüdü Yaptırması Gereken Bina ve Tesisler
5627 Sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ve “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair 
Yönetmelik” hükümleri uyarınca, aşağıda açıklanan özellikteki bina ve tesislerde enerji etüdü yapılması gerekir. 

25 Ocak 2020 tarihli 31019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verim-
liliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik”te yapılan değişiklik ile yasal olarak etüt yaptırması zorunlu olan kamu-ticari-en-
düstriyel tesisler, yetki almış olan “Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD)” ile veya kendi çalışanları arasında bina 
etüt-proje sertifikasına sahip personel bulunması durumunda etüdü kendi yapar. 

Yetki belgeli “Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD)” listesi; “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)-Enerji Ve-
rimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED)” resmî internet sitesinde yer alıyor8. Enerji Etüdü yaptırması gereken bina 
ve tesislerle ilgili detaylı bilgiye, bu eğitim kitapçığının 2. bölümünde (Enerji Verimliliği Mevzuatı) yer verildi.

3.2. Enerji Etüdü Nedir?

“Etüt; enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkânların ortaya çıkarılması için yapılan ve bilgi toplama, ölçüm, de-
ğerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan; enerji tasarruf potansiyelini ve bu potansiyelin geri kazanılmasına 
yönelik önlemleri ölçüm, hesap ve piyasa araştırmaları ile belirleyen ve Bakanlık tarafından hazırlanan uygulama usul ve 
esaslarına uygun şekilde yapılan çalışmaları” kapsar.9

Enerji etüdü, bina ve tesis genelinde enerjinin (elektrik, doğal gaz, diğer yakıt ve su vb.) nerelerde, ne kadar ve nasıl kul-
lanıldığını, nerelerde verimlilik sağlanabileceğini belirten, ortaya koyan bir çalışmadır. 

Enerji etüdüyle bina ve tesisin enerji tüketiminin ne durumda olduğunu ölçüp değerlendirmek, bunların sonucunda da 
enerji verimliliği ve tasarruf fırsatlarının fizibilitesini, gerekli yatırım maliyetini, elde edilecek verimlilik ve tasarruf miktarı-
nı ve bu yatırımların geri ödeme, dönüş süresini de içeren bir rapor hazırlamak amaçlanır. Bu rapor üst yönetime sunu-
larak, bu yatırımların ve iyileştirmelerin önceliklendirilmesi, uygulamaların kısa-orta-uzun vadede uygulanacak şekilde 
planlanması sağlanır.

8. https://evcedyetkilendirme.enerji.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx 
9. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15437&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 
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Detaylı olarak yapılmış bir enerji etüdünde, bina ve tesisin bütünsel, verimli ve etkin bir şekilde çalışma performansını 
içerecek temel bilgiler sağlanır ve her ölçüm yapılan sistem, cihaz için öneriler, finansal analizler yapılır. 

Enerji etütleri esas olarak bina ve tesis kullanıcılarında enerji verimliliği farkındalığı ve sürdürülebilir “enerji yönetim 
sistemi” oluşturmak, fayda-fırsat-tasarruf noktalarını ve yatırım potansiyelini belirlemek, işletme ve bakım süreçlerini 
sağlıklı hale getirmek, çalışanların-kullanıcıların konforunu-performansını artırmak için yaptırılır.

Yapılacak enerji etütleri ISO 50002 EN 16427 standardına ve ETKB’nın etüt formatına uygun olmalıdır.

3.2.1. Enerji Etüdü Seviyeleri

3.2.1.1. Ön Etüt (Seviye 1)
Burada fatura incelemesi, belgeler, ön görüşmeler, gözlemler yardımıyla enerji tüketim azaltma ve/veya verimlilik artır-
ma potansiyeli tahmin edilir. Örneğin, bina kabuğunda veya mekanik tesisat sistemlerinde ısı yalıtımı yok ise, bunların 
yapılması belirtilir. Ayrıca enerji yönetim profilinde gözlenen yetersizliklerin giderilmesi için öneriler geliştirilir, detaylı 
etüt kapsamına alınması gerekli görülen çalışmalar belirlenir. Konut, lojman, hangar gibi tesisat sistemleri basit olan 
binalarda değerlendirme için genellikle “ön etüt” aşaması yeterlidir.

3.2.1.2. Detaylı Etüt (Seviye 2)
En uygun önlemler ile Verimlilik Artırıcı Projelere (VAP) ilişkin bilgiler ortaya konur ve raporlanır. Detaylı enerji etüdü ça-
lışmaları esnasında bina kabuğu U değeri tespiti için ölçümler, termal kamera çekimleri, kazan ölçümleri, klima santrali 
ölçümleri, aydınlatma sistemi ölçümleri, pompa ölçümleri gibi binada enerji tüketen sistemlerin verimlilik performans-
ları belirlenerek, “verimlilik arttırıcı projeler” için yatırım bedeli ve geri ödeme süreleri hesaplanır.

3.2.1.3. Yatırım Seviyesi (İleri) Etüt (Seviye3)
Yüksek maliyetli veya “enerji performans sözleşmesi (EPS)” gibi ihale, yatırım öncesinde ya da VAP kapsamında belirli 
bir sisteme yönelik olarak, yenileme amacıyla daha hassas ölçüm ve hesaplama yapılması gerektiğinde uygulanır. 

Binanın, sistemlerin enerji simülasyon analiziyle daha da kapsamlı, detaylı hesaplamalar, fizibilite ve etüt raporları hazır-
lanabilir. Özellikle VAP ve EPS uygulamaları yapılacak ise, öncesi mevcut durum ve uygulama sonrası durumun karşılaş-
tırılması, “ölçme ve doğrulama (Ö&D)” yapılması için çeşitli enerji simülasyon programlarının kullanılması çok yararlıdır. 

Önemli tadilatlarda, büyük enerji verimliliği dönüşümlerinde detaylı enerji etüdü kapsamında aşağıdaki yolun izlenmesi 
önerilir:

 ► Binada inceleme yapılarak enerji verimliliği artış odakları belirlenir. Örneğin bina kabuğu yalıtımı, aydınlatma sis-
teminin yenilemesi, mekanik tesisat sisteminin değişmesi gibi. Belirlenen bu verimlilik artışı odakları için hesap-
lamalar yapılır.

 ► Binanın enerji modellemesi yapılır. Belirlenen enerji verimliliği odakları modele dâhil edilerek senaryolar oluşturulur 
(çok sayıda ve farklı enerji verimliliği senaryosu hızlı biçimde analiz edilebilir, yıllık ve günlük yük profili değişiklik-
lerine sebep olan durumlar kolayca anlaşılabilir).
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 ► Senaryolara karşılık gelen ilk yatırım maliyetleri hesaplanır.

 ► Farklı senaryoların geri dönüş süreleri belirlenir. 

 ► En uygun senaryo seçilir. Seçilen VAP önerileri projelendirilerek ihale dosyası hazırlanır. 

3.2.2. Enerji Etüdü Profilleri 
Enerji etütleri kapsamında 7 etüt profili yıllık olarak değerlendirilir.

Girdi Profili: İşletmeye veya binaya giren enerji türleri (doğal gaz, akaryakıt, elektrik, 
vb.), birim enerji büyüklükleri (girdilerin kWh biriminden birim kütlelerinin 
veya hacminin taşıdığı enerji miktarları), kullanım miktarı-zaman grafikleri.

Atık Profili: Isıtma/soğutma sistemlerinden, enerji çevrim sistemlerinden veya üretim 
prosesinden çıkan değerlendirilebilir enerji atıklarının, türleri (baca gazı, 
buhar, vb.), oluşum nedenleri miktar-zaman grafikleri.

Kayıp-Kaçak Profili: Binalardaki ve ekipmandaki buhar/gaz/su sızıntıları ve elektrik 
sistemlerindeki uyumsuzluklar nedeniyle kaybedilen ve önlenmesi 
mümkün olan enerji miktarları.

Verimsizlik Profili: Enerji verimsiz ekipman veya işlem uygulaması nedeniyle boşa harcanan 
ve önlenmesi mümkün olan enerji miktarları.

İsraf Profili: Isıtma, soğutma, aydınlatma vb. alanlarda gereğinden fazla kullanılan, 
beklemede olan veya boşa çalışan ekipman üzerinden israf edilen enerji 
miktarları.

Emisyon Profili: Girdi profilindeki enerji türleri bazında sera gazı miktarları.

Enerji Yönetim Profili: Bina ve tesislerdeki enerji yönetim biriminin, uygulanan prosedürlerin, 
çalışanların bilinç düzeyinin ve üst yönetimin enerji yönetimine bakışının 
yeterliliği.
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3.2.3. Enerji Etüdü Aşamaları
Enerji etütleri, enerji verimlilik odaklarının belirlenmesi, ön görüşme, veri toplama, gerekli ölçümlerin yapılması ve ölçüm 
sonuçlarının değerlendirilmesi, verimlilik, tasarruf odaklarına yönelik yatırımlarla ilgili ekonomik analizlerin hazırlanması 
ve raporlama aşamalarından oluşur.

Ön
Gezi

Enerji
Etüdü

Verimlilik
Projeleri Geliştirme

Başarım İncelenmesi

Kabul Edilirse

Verimlilik Projelerinin Uygulanması

SONUÇLARIN TAKİBİ

Görsel 1 Etüt süreç piramidi

3.2.3.1. Ön Etüt 
Tesis veya binadaki etüt profili, belge, görüşme ve gözlemlerin analizi gerçekleştirilerek önleme veya geri kazanma po-
tansiyeline yönelik tahmin yapılır. Bunlar için uygulanabilecek önlemler, yaklaşık maliyetleri ve geri kazanım süreleriyle 
birlikte hesaplanır.

3.2.3.2. Ön Etüt Brifingi 
Bina ve tesisin üst yöneticisinin de aralarında bulunduğu yöneticilere ve üst yönetimin belirlediği çalışanlara ön etüt bri-
fingi (bilgilendirme) verilir. Bu bilgilendirme enerji verimliliğinin fayda ve maliyetleriyle birlikte genel tanıtımı, dünyadaki 
ve Türkiye’deki örnek uygulamaları, ön etüt sonuçlarını ve alınabilecek önlemleri kapsar.

Dokümanlar dağıtılır, bilgilendirmeye katılanların görüşleri alınır. Detaylı etüde ihtiyaç duyulduğu ve bu etüdün sonuçla-
rına göre de VAP hazırlanabileceği belirtilir ve üst yönetimin kararı talep edilir.

3.2.3.3. Detaylı Etüt 
Ön enerji etüdü sonuçlarına göre detaylı enerji etüdü kapsamına alınması uygun bulunan konularda işletme şartlarında 
ölçümler ve hesaplamalar yapılarak önleme veya geri kazanma potansiyeli en fazla %10’luk bir yanılma ile tahmin edilir. 
Bununla birlikte en uygun önlemler ile VAP yönlendirici bilgiler ortaya konur ve raporlanır.
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3.2.3.4. Raporlama ve Analizler
Yapılan ölçümlere göre değerlendirme ve sonuç analiziyle raporlar hazırlanır. Ölçüm sonuçları ve toplanan bilgiler de-
ğerlendirilerek işletmenin mevcut durumu ve enerji verimlilik potansiyelinin hacmi ile alınacak önlemler belirlenir ve 
detaylı bir rapor halinde sunulur. 

Bu kapsamlı raporun önüne, üst yönetimin bilgilenmesine-değerlendirmesine yönelik; “yönetici özeti” konur, mevcut 
durumun, önerilerin, önceliklerin, enerji verimlilik ve yatırım potansiyelinin fark edilmesi sağlanır. 

Ayrıca, yenilenebilir enerji, kojenerasyon-trijenerasyon-ısı pompası vb. öneri ve değerlendirmeleri de sunulur. İşletme ve 
bakım önerileri ile kullanıcı-çalışan iç mekân hava kalitesi ve termal ortam konforu ölçüm ve önerileri sunulur (bunlar 
özellikle COVID-19 salgını sonrasında daha da önemli hale geldi).

Mevcut enerji sözleşmeleri ve tüketim eğilimlerinin de analizi yapılarak, talep yönetimine yönelik öneriler sunulur. Mev-
cut tüketime daha uygun bir enerji sözleşmesi yapılması önerilir.

3.2.4. Enerji Etüdü Ölçümleri
Enerji etütlerinde enerji tüketen ekipman ve sistemler belli mevsimsel dönemlerde (örneğin, soğutma grupları kışın, 
ısıtma grupları yazın) ve belli zaman dilimlerinde (hafta içi, hafta sonu, gece, tam yük vb.) ölçülür. 

Lüminans kamerası ve lüksmetre ile aydınlatma ışık şiddeti, parlama, kamaşma, ışığı geri yansıtma seviyeleri ve güçleri; 
debimetre, ampermetre, enerji analizörü ve baca gazı, sıcaklık ölçüm problarıyla kazan, HVAC (ısıtma, havalandırma ve 
soğutma sistemleri) giriş-çıkış sıcaklık, debi, güç değerleri, pompa, motor debi, güç, hız değerleri; termal kamera ile bina 
kabuğunun ısıl geçirgenlik katsayıları (U değeri), iç-dış sıcaklık değerleri, iç mekânların nem, sıcaklık, basınç, CO2, hava 
hızı; enerji analizörü ile pano, trafo ölçümleri, enerji kalitesi vb. ölçümler yapılır. Enerji etütlerinde belirtilen bu ölçümlerin 
yapılabilmesi için ETKB’nın belirlediği değişik özelliklerde, kalibrasyonlu ölçüm cihazları kullanılır.

Ölçümler; 

Kazanlar, chillerler, soğutma kuleleri, pompalar, fanlar, blowerlar, klima santralleri, eşanjörler, hava kanalları ve menfez-
ler, borularda, kanallarda yalıtım performansı ölçümü ve hesabı, aydınlatma sistemleri, bina kabuğu performansı, termal 
kamera çekimleri ve değerlendirme, asansörler, otomasyon, “bina yönetim sistemi (BYS)”, “enerji izleme ve yönetim 
sistemi (EİYS)”, panolar, trafolar vb., iç hava kalitesi, diğer sistemler cihaz ve sistemlerde yapılır.

Ölçümlere başlanmadan önce cihazlara, sistemlere ait kataloglar ve teknik bilgiler toplanarak, ölçüm formlarına işlenir. 
Ölçüm formları mümkün olduğunca eksiksiz doldurulur. Örneğin pompa ve fan ölçümünde akışkanın cinsi ve özellikleri, 
cihazın ve elektrik motorunun etiket (yoksa proje bilgileri) kaydedilir. Daha sonra ise ölçümlerle ilgili kısımlar doldurulup, 
hesap yapılır. Ölçümleri yapan kişi tarafından her sistem veya cihaz için bir ölçüm formu doldurulur ve imzalanarak 
ilgililere verilir. 
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3.2.5. “Enerji Performans Sözleşmesi (EPS)” Uygulaması Yapılması Durumunda “Ölçme ve Doğrulama (Ö&D)” 
Metodu (Opsiyonel)

21 Ağustos 2020 tarihinde, 2850 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yayınlanan Kamuda Enerji Performans Sözleşmele-
rine İlişkin Usul ve Esaslara göre, enerji giderlerini ve enerji tüketimlerini azaltmak üzere kamu binalarında 2.000.000 TL 
üzeri yatırım gerektiren enerji verimliliği dönüşümleri “enerji performans sözleşmeleri (EPS)” ile yapılabilecektir. 

Bu Karar’a göre de EPS uygulamalarında, “ölçme ve doğrulama (Ö&D)” yapılması gerekir. Enerji etütlerinden sonra or-
taya çıkan VAP’lerin ve EPS’lerinin uygulaması öncesi ve sonrasında yapılan ve yapılacak olan iyileştirmelerin, dönü-
şümlerin, enerji verimliliği projelerinin hesaplanan, öngörülen, taahhüt edilen enerji performans oranlarında sağlanıp/
sağlanamadığının kontrolü için, “ölçme ve doğrulama (Ö&D)” metodu kullanılmalıdır. 

Yukarıda açıklandığı üzere enerji verimliliklerini tanımlayabilmek ve raporlama yapabilmek için yenileme öncesi (temel, 
önceki durum) ve sonrası (raporlama dönemi) olmak üzere iki durum ele alınmalıdır. Yenileme öncesi ve sonrası perfor-
mans değişimi ve enerji verimlilik miktarı Görsel 2’deki gibi ifade edilebilir.

Performans
(enerji tüketim oranı)

Yenileme Öncesi
Performans

Yenileme Öncesi
Enerji Tüketimi

Yenileme Sonrası
Enerji Tüketimi

Yıllık Çalışma Saati

Azalan
Çalışma
Saatleri

Yenileme Sonrası
Performans

Artan
Performans

Enerji
Tasarrufu

Görsel 2: Yenileme öncesi ve sonrası enerji performans karşılaştırması
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Bu kapsamda ölçüm sınırı ve seçeneklerinin, ölçüm döneminin ve ayarlama yöntemlerinin tanımlanması gerekir:

Verimliliğe etkisi bulunan ekipman ve/veya sistemleri içeren hayali ölçüm sınırları belirlenmelidir ve bu hayali ölçüm 
sınırları içerisinde bulunan tüm ekipman veya sistemlerin enerji tüketimleri ölçülmeli veya hesaplanmalıdır. “Uluslararası 
Ölçme ve Doğrulama Protokolü [International Measurement and Verification Protocols (IPMVP)]” a göre temel olarak 
4 metot bulunur. 

Bunlar; “Seçenek A, Seçenek B, Seçenek C ve Seçenek D” olarak adlandırılır. Bu değerlendirmeler Tablo-1’de özetleniyor. 
Seçenek A ve B yapılan iyileştirmeyi sınırlayıp, binadan izole bir şekilde değerlendirirken, Seçenek C ve D; tüm binayı 
ölçüm sınırı olarak kabul edip, toplam enerji kullanımı üzerinden etüt yapmayı esas alır. 

Bu ayrım dışında, yapılacak etütlerin düzeyi (basit veya karmaşık) ve beklenen verimlilik miktarı gibi faktörler de metot 
seçimini etkiler. Enerji verimliliği tedbirleri uygulanırken, uygulanan enerji verimliliği tedbiri seçilen ölçüm sınırının ötesin-
de başka bir sistemde enerji değişimi etkisinde bulunabilir ve buna da “etkileşimli etki” denir. Bazı “etkileşimli etki”lerin 
ölçümü zor olabilir. Ancak sağlanan enerji verimliliği hesabı yapılırken; bu “etkileşimli etki” de hesaplanmalıdır.

Tablo -1: IPMVP “ölçme ve doğrulama (Ö&D)” metotları

IPMVP Metodu Tasarruflar nasıl hesaplanır? Tipik uygulamalar

A-Yapılan 
yenilemenin 
bağımsız olarak 
incelenmesi 
ve anahtar 
parametrelerin 
ölçümü

• Yenileme sonrası, kısa süreli ve sürekli 
ölçümlerle önemli parametrelerin ölçe-
rek ve verileri mühendislik hesaplama-
larında kullanarak.

• Öncelikli olmayan parametreler için 
tahmini değerler belirleyerek.

• Gerekirse düzenli ve düzensiz ayarla-
malar yaparak.

Tek bir enerji verimliliğinin olduğu ve performansın 
ölçülebildiği sistemlerde kullanılır. Örneğin aydınlat-
ma sistemlerinde kullanılabilir. Performans ölçüm-
leri periyodik olarak yapılır, çalışma saatleri tesisin 
doluluk durumuna göre tahmin edilir. 

Örnek: Verimsiz lambaların yerine yüksek verimli 
lamba kullanılması.

Anahtar parametre olarak; aydınlatma gücü, aydınlat-
ma şiddeti, aydınlatma işletim süresi vb. kullanılabilir.

B-Yapılan 
yenilemenin 
bağımsız olarak 
incelenmesi 
ve tüm 
parametrelerin 
ölçümü

• Kısa süreli ve sürekli ölçümlerle temel 
durum, yenilemeden sonraki durum 
hakkında veri toplama veya enerji 
tüketimin göstergelerini kullanarak 
mühendislik hesapları yaparak.

• Gerekirse düzenli ve düzensiz ayarla-
malar yaparak.

Örnek-1; değişken hız sürücüsü ve kontrol 
uygulamaları kullanılarak motor ile pompa debisinin 
ayarlanması. Motorun elektrik girişine kurulan 
elektrik sayacı, enerji analizörü ile her dakika veri 
alınması. Temel durumdaki sabit yükü belirlemek 
için, yenileme öncesinde ölçüm cihazının bir 
haftalığına ölçüm yapması için kurulması. 

Örnek-2; yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulması.

Üretilen kW ve kWh miktarlarının sayaçlar ile ölçümü.
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C-Tüm Tesis 
Verilerin 
İncelenmesi

• Ölçüm cihazlarıyla tüm tesisin rapor-
lama dönemindeki (yenilemelerden 
sonra) ve temel durumundaki (yenile-
melerden önce) enerji performansının 
analizi yapılarak.

• Gerekirse basit karşılaştırma ve reg-
resyon analizi tekniklerini kullanarak 
düzenli ayarlamaları dâhil ederek.

• Gerekirse düzensiz olmayan ayarla-
maları da hesaba katarak.

Birçok sistemle bağlantılı kapsamlı bir enerji yö-
netimi programı. Gaz ve elektrik sayaçları ile enerji 
kullanımını, bir yıllık (12 ay) bir dönem boyunca ve 
raporlama dönemi süresince ölçüm yapılması. 

D- Kalibre 
Edilmiş 
Simülasyon

• Saatlik veya aylık elektrik sayaç verileri 
ile kalibre edilen, enerji kullanımının si-
mülasyon modeli yapılarak. Son enerji 
kullanım sayaç değerleri, simülasyon-
da kullanılan verileri kalibre etmek için 
kullanılabilir. 

Birçok sistemle bağlantılı kapsamlı bir enerji yöne-
timi programı. Seçenek C’den farklı olarak, burada 
temel duruma ait veriler yoktur. Temel duruma ait 
enerji kullanımı kalibre edilmiş simülasyon sonuçları-
nı kullanarak belirlenir. 

Mevcut enerji kullanımı, kalibre edilmiş bir simülas-
yon modeli kullanılarak belirlenen, raporlama dönemi 
enerji kullanımının simülasyonu ile karşılaştırılır. 
(Simulasyonun kalibre edilmesi için, gaz, elektrik 
vb. sayaçların montajından sonra enerji ölçümleri 
kullanılabilir). 

Örnek; bina kabuğu iyileştirmeleri, enerji yönetim 
sistemleri, ısı geri kazanım sistemlerinin iklimlendirme 
ve havalandırma santraline kurulumu vb.

3.2.6. Etüt Raporlarından Örnekler
Aşağıda enerji etüt çalışması ölçüm örnekleri, tablolar, grafikler, analizler vb. paylaşılıyor. 

3.2.6.1. X Büyükşehir Binası Enerji Etüt Raporu’ndan Örnekler10

X Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir hizmet binasının 2013 yılına ait enerji etüt raporunda enerji tasarruf noktalarındaki 
potansiyel, yatırım maliyeti ve geri ödeme süreleri verilmiş ve iyileştirme önerilerinin önceliklendirilmesi yapılmış (Bkz. 
Tablo-2). Bu tabloda kırmızı renkle verilen değerler öncelikli yapılacak iyileştirmeleri, yeşil renk olanlar da daha 
sonra değerlendirilmeye alınacak iyileştirme önerilerini belirtiyor. Tespit edilen enerji tasarruf noktalarında geri ka-
zanılabilecek yıllık toplam tasarruf potansiyeli: 96,68 TEP, enerji tasarruf bedeli yaklaşık: 324.816 TL ve toplam yatırım 
maliyeti: 3.281.780 TL olarak hesaplanmış.

10. X BB Binası Detaylı Enerji Etüt Raporu, 2013.
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Tablo-2: Enerji Tasarruf Noktaları, Tasarruf, Yatırım ve Geri Ödeme Süresi Tablosu

Enerji Tasarruf Noktaları 
(Öncelik sırasına göre)

Tasarruf Potansiyeli Enerji Yatırım 
Maliyeti

TL

Geri 
Ödeme 
Süresi 

Yıl
kWh/Yıl TEP/Yıl TL/Yıl

1. Enerji Performansı İzleme 
Sistemi 32.000 2,7 9.600 44.000 4,6

2. Çatı Yalıtımı 415.915 35,7 47.690 250.000 5,2
3. 1. Yeni Nesil Armatürlerin 
Takılması 92.890 7,98 27.867 208.480

53. 2. Aydınlatma Otomasyonu 9.630 0,8 2.889 17.250
3. 3. Mevcut Sistemde Kullanılan 
Armatürün Yıla İndirgenmiş 
Birim Bakım Masrafı

17.470

4. Su Soğutmalı Soğutma 
Grupları Tesisi 216.000 18,5 65.000 552.000 8,5

5. Klima Santrallerinin 
Yenilenmesi 116.000 10 35.000 586.000 16,7

6. Soğutma Kuleleri 45.000 4 15.000 115.000 7,6
7. Bina Otomasyon Sistemi 
Kurulması 45.000 4 15.000 201.250 13,4

8. Fotovoltaik Sistem Kurulumu 227.360 13 89.300 598.210 6,7
9. Camlarının Fitillerinin Değişimi - - - 16.500 10
10. Cam Yüzeylerinin Tin Film ile 
Kaplanması 124.200

11. Kule ve Chiller Devreleri Su 
Sirkülasyon Pompaları - - - 77.620 -

12. Soğuma Tesisatı Borulama 
Tadilatı - - - 250.000 -

13. Fan-Coillerin Değiştirilmesi - - - 375.000 -
14. LEED-EB Danışmanlığı - - - 140.000
TOPLAM 1.199.797 96,68 324.816 3.281.780

X Büyükşehir Belediyesi yukarıdaki tabloda öncelik sırasına göre belirtilmiş olan tasarruf odaklarından soğutma gru-
bunun değiştirilmesi, fan-coillerin değiştirilmesi, aydınlatmaların LED’e dönüşümü, enerji izleme ve yönetim sisteminin 
kurulması, kısmi yalıtım, güney cam yüzeylerinin ince film ile kaplanması vb. uygulamaları yaparak verimlilik elde etti.

3.2.6.2. Y Üniversitesi Kampusü Okul Binası Enerji Etüt Raporu’ndan Örnekler11

Y Üniversitesi’nin kampüsünde yer alan okul binasında Ağustos 2020’de yapılan enerji etüt raporuna göre; yalıtım ya-
pılması ve pencere değişimi ile aydınlatmaların LED’e dönüştürülmesi sonrası çok yüksek oranda verimlilik potansiyeli 
ortaya çıktı (Bkz. Tablo-3). 

Önerilen VAP’ler yapılır ise; elektrik tüketiminde: %47,72 ve doğal gaz tüketiminde: %51,96 verimlilik sağlanabilecek 
(Tablo-4).

11. Y Üniversitesi Kampüsü Okul Binası Etüt Raporu, 2020.
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Tablo-3: Verimlilik Artırıcı Öneri & Geri Dönüş Süresi Listesi

ÖNLEMLER

ENERJİ TASARRUF
GERİ 

DÖNÜŞ 
SÜRESİ

VADE

TÜRÜ
BİRİM 

MALİYET 
TL/BİRİM

ORAN 
(%) MİKTAR TEP/YIL TL/YIL TL YIL

01

Dış havaya 
açık duvar 
bileşenlerinin, 
dışardan 8cm 
‘EKSPANDE 
POLİSTREN 
YALITIM 
PLAKALARI’ ile 
yalıtılması

DOĞAL 
GAZ 1,98 34 33.838,9 Sm3 27,92 67.001,02 475.894 7,1 UV

02

Alüminyum 
Doğrama 
4x12x4 ısı cam 
(942,5m2) mevcut 
pencerelerin, 
plastik doğrama 
3 odacıklı Low-e 
kaplamalı 4x16x4 
ısı cam pencereler 
ile değiştirilmesi; 
çatı güneşliklerinin 
(334,9m2) 
Doğramasız 
Low-e kaplamalı 
4x16x4 ısı cam ile 
değiştirilmesi

DOĞAL 
GAZ 1,98 12,9 12.871,1 Sm3 10,62 25.484,81 285.000 11,18 UV

03

36W Floresan 
lambaların 
(928ad) 120cm 
18W LED tüp ile 
değiştirilmesi

ELEKTRİK 
(ALINAN) 0,71 14,6 38.218,8 kWh 3,29 27.144,1 45.400 1,71 OV

04

18W Floresan 
lambaların 
(2576ad.) 60cm 
8W LED tüp ile 
değiştirilmesi

ELEKTRİK 
(ALINAN) 0,71 23,1 60.278,4 kWh 5,18 42.811,53 74.704 1,74 OV
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ÖNLEMLER

ENERJİ TASARRUF
GERİ 

DÖNÜŞ 
SÜRESİ

VADE

TÜRÜ
BİRİM 

MALİYET 
TL/BİRİM

ORAN 
(%) MİKTAR TEP/YIL TL/YIL TL YIL

05

Enerji yöneticisi 
görevlendirme, EN 
ISO 50001:2018 
standardı 
çerçevesinde enerji 
yönetim sisteminin 
kurulması, elektrikli 
cihaz sistem 
ve aydınlatma 
kullanımlarının 
gözden geçirilmesi 
(teknik ve idari 
danışmanlık 
hizmet alımı)

ELEKTRİK 
(ALINAN) 0,71 10 26.112 kWh 2,25 18.545,53 5.000 0,27 KV

06

Enerji yöneticisi 
görevlendirme, EN 
ISO 50001:2018 
standardı 
çerçevesinde enerji 
yönetim sisteminin 
kurulması, iç 
konfor şartlarının 
standartlaştırılması 
(teknik ve idari 
danışmanlık 
hizmet alımı)

DOĞAL 
GAZ 1,98 5 4.973,4 Sm3 4,1 9.847,3 5.000 0,51 KV

ÖNLEMLERİN TAMAMININ HAYATA GEÇİRİLMESİ HALİNDE

TOPLAM TASARRUF
53,4 TEP/YIL

190.834,3 TL/YIL

CO2 AZALMA MİKTARI 168,1 TON/YIL

YATIRIM MİKTARI 878.604 TL
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Tablo-4: Genel Verimlilik Potansiyeli

YAKITLAR
2019 

TOPLAM 
TÜKETİM 

DEĞERLERİ
BİRİM

TASARRUF MİKTARI TASARRUF 
ORANI

BİRİM/YIL TEP/TIL TL/YIL %
ELEKTRİK 
(ALINAN) 261.120 kWh 124.609,15 10,716387 88.501,16 47,72

ELEKTRİK 
(ÜRETİLEN) 0 kWh 0 0 0

DOĞAL 
GAZ 99.467,66 Sm3 51.683,4 42,638802 102.333,12 51,96

FUEL OIL 0 ton 0 0 0
LPG 0 ton 0 0 0
MOTORİN 0 ton 0 0 0
DİĞER 0 0 0 0

3.2.6.3. “Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM)” Tarafından Yaptırılan 166 Kamu Binasına Ait Enerji Verimliliği 
Etüt Çalışması 2015 Yılı Değerlendirme Sonuç Raporu

Tablo-5’te ve Tablo-6’da ETKB tarafından 2014-2015 yıllarında yaptırılmış olan “166 Kamu Binası Etüt Raporu”12 so-
nucuna göre analizi yapılan ısıtma ve elektrik sistemlerinde öngörülen tasarruf ve geri ödeme süreleri belirtiliyor. PV 
sistemi kurulumu, yalıtım, soğutma sistemi dışında, çoğunlukla 4 yılın altında geri dönüş süreleri olan ve yapılması kolay 
verimlilik uygulamaları öne çıkıyor.

Tablo-5: Analizi yapılan ısıtma sistemleri enerji verimliliği önlemleri

ANALİZİ YAPILAN 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
ÖNLEMLERİ

YATIRIM 
MALİYETİ

YILLIK 
ÖNGÖRÜLEN 
TASARRUF 

MİKTARI (TL)

GERİ 
ÖDEME 
SÜRESİ

TASARRUF 
MİKTARININ 

TOPLAM 
YAKIT 

TÜKETİMDEKİ 
PAYI (%)

Bina Yalıtımı 100.373.851 12.970.694 7,74 27,6
Verimsiz Kazanların 
Değişimi 3.454.877 4.337.915 0,8 44

Brülör Ayarı Yapılması 106,954 2.335.532 0,05 8,8
Ekonomizer Kullanımı 849,846 621,704 1,37 3,7
Tesisat Yalıtımı 1.055.210 1.714.289 0,62 2,9
Termostatik Vana 
Kullanımı 2.033.098 809,08 2,51 3,7

Solar Panel ile Sıcak 
Su Üretimi 13.967.224 1.780.318 7,85 10,1

12. http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/document/Et%C3%BCt%20Uygulama%20%C4%B0zleme%20Raporu%202018.pdf 
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Tablo-6: Analizi yapılan elektrik sistemleri enerji verimliliği önlemleri

ANALİZİ YAPILAN ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
ÖNLEMLERİ

YATIRIM 
MALİYETİ

YILLIK 
ÖNGÖRÜLEN 
TASARRUF 

MİKTARI (TL)

GERİ 
ÖDEME 
SÜRESİ

TASARRUF 
MİKTARININ TOPLAM 
YAKIT TÜKETİMDEKİ 

PAYI (%)
Manyetik Balastların Elektronik Balastlar ile 
Değiştirilmesi 6.867.123 1.722.305 3,99 2,4

Aydınlatma Sistem Modernizasyonu 27.553.907 8.136.957 3,39 6,5
Aydınlatmada Varlık Sensörü Kullanımı 280,068 181,969 1,54 0,6
Düşük Verimli Elektrik Motorlarının 
Değiştirilmesi 1.748.175 811,877 2,15 0,9

Fotovoltaik Kurulumu 49.852.529 6.613.360 7,54 7,1
Uygun Elektrik Tarifesi Seçimi 12,314 4.811.298 0 6,4
Kompanzasyon Sisteminin İyileştirilmesi 88,854 189,629 0,47 2,7
Elektrik Cihazların Bekleme Modunda 
Bırakılmaması 2,279 128,492 0,02 0,3

İhtiyaca Göre Zon Pompası Kullanımı 303,124 663,58 0,46 0,5
Kompresör Taze Hava Kaynağının 
İyileştirilmesi 3,245 1,729 1,88 0,1

Soğutma Sistemi Modernizasyonu 5.239.674 718,541 13,5 2,1

3.2.7. Enerji Etüt Ölçümlerinden Örnekler 
 

Görsel 3: Aydınlatma Ölçümleri

GECE ÖLÇÜMLERİ
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Görsel 4: Termal kamera ile kazan kolektör ölçümleri (sarı renkli olanlar ısı kayıpları olan yerleri gösteriyor.)
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Görsel 5: Termal kamera ile bina ve pencere ısıl geçirgenlik ölçümleri (sarı renkler ısı kayıp ve kaçaklarını gösteriyor.)
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Görsel 6 (solda): Enerji analizörü ile elektrik panosu elektriksel ölçümler 
Görsel 7: Hava hızı ölçüm cihazı ile klima-havalandırma filtre ve hava kaçağı ölçümü13

3.3. Sonuç
Özellikle 2. bölümde açıklanan enerji verimliliği mevzuatına göre yasal yükümlülüğü olan binalarda enerji etütlerinin 
yapılması önem taşıyor. İlaveten, 2850 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamındaki kamu binalarının 2023 yılı 
sonuna kadar %15 enerji tasarrufu sağlanması gerekiyor.

Enerji verimliliği potansiyelinin ortaya çıkarılmasının en doğru yolu enerji etütleridir. Bu nedenle enerji etütlerinin enerji 
verimliliği mevzuatına uygun olarak yapılması elzemdir.

13. XYZ Binaları ve Tesisleri Detaylı Etüt Raporları, 2015, 2016, 2017.



68 ► Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

4. Kampüslerde Enerji İzleme ve Yönetimi
Arif Künar

4.1. Giriş

Kampüslerde ve binalarda giderek artan enerji tüketim ve maliyetlerinin izlenmesi ve kontrol altına alınması, enerji 
yönetimi yapılması, maliyetlerin ve çevresel etkilerin kontrol altına alınması için çok önemlidir. Bu nedenle, özellikle 
kampüslerde enerji yönetimi yapılması, enerji yönetim birimi kurulması, sertifikalı enerji yöneticilerinin bulunması, “ISO 
50001 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS)” kurulması yasal gereklilik haline de getirildi. 

4.2. Enerji Yönetimi, Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi Nedir? 

Enerji yönetimi enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen eğitim, etüt, ölçüm, izle-
me, planlama ve uygulama faaliyetlerinin tümünü kapsar. Kampüs ve tesislerde enerji yönetimi yapabilmek için, önce-
likle “Enerji Verimliliği Kanunu” kapsamına giren binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu 
ve enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişilerin görevlendirilmesi gerekir. Bu kapsama giren binaları olan kampüslerin, 
kurumların ya kendi bünyesinde ya da dışarıdan bu hizmet alınarak enerji yöneticileri bulundurmaları zorunludur.

Enerji yönetimi uygulamalarını gerçekleştirmek üzere de sertifikalı enerji yöneticisinin sorumluluğunda; binalarda enerji 
kimlik belgesinin hazırlanması, bina tüketim ve konfor kontrollerinin yapılması, enerji dönüşümünün tespiti, bina ve 
sistem envanterinin oluşturulması ve güncel tutulması, enerjinin izlenmesi, kontrolü ve enerji yönetimi, enerji kültürü 
ve verimlilik bilinci ile, kullanım alışkanlıklarının geliştirilmesi, iyileştirilmesi amacıyla kurum yöneticisine karşı sorumlu 
olacak şekilde bir “enerji yönetim birimi” oluşturulmalıdır (Bkz. Ek-1). 

Enerji izleme sistemleri; sadece izleme yaparak okuduğu değerleri raporlayan, basit yazılımlar ve sistemlerdir. 

Enerji takip sistemleri; izleme yapar ve belirlenen sınırlara göre farklar oluşur ise, kullanıcıya, yöneticiye uyarılar ve ra-
porlar gönderir. 

“Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi (EİYS)” ise; enerji izlemesi yapar, izlerken takip eder, topladığı verileri anlık olarak işler, 
uyarı verileri gönderir ve tüketim eğilimlerini analiz eder, “makina öğrenmesi (machine learning)”, “karar destek meka-
nizmaları” ile kestirimci tahminler, hesaplamalar, optimizasyonlar yapar. Günlük, haftalık, aylık, yıllık karşılaştırmalar 
yapar, farklı seviyelerde, farklı yöneticilere raporlar gönderir.

EİYS; bir binanın ya da kampüsün elektrik, doğal gaz, yakıt, sıcak su vb. tüketimlerinin sayaç, debimetre, enerji analizö-
rü, sensör, IoT, enerji zekâsı kullanan yazılım, veri analitiği ile izlenmesi, ölçülmesi, analiz edilmesi, kontrol edilmesi ve 
yönetilmesini sağlayan, enerji yönetimine, enerji yönetim birimine destek olan bir platformdur. Çünkü ölçemediğinizi 
yönetemezsiniz.

EİYS ile enerji tüketimlerinin normal olup/olmadığı, kayıp ve kaçakların durumu, azaltma potansiyeli gibi hususlar kolay-
lıkla analiz edilebilir. Ancak buna benzer analizlerin doğru yapılabilmesi için öncelikle “enerji referans çizgisi (baseline)” 
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bilgilerine ihtiyaç duyulur. Yeni binalarda “enerji referans çizgisi” değerleri olarak; enerji modelleme sonuçları, benzer 
yapıdaki yüksek performanslı binaların tüketimleri, literatür bilgileri kullanılabilir. Mevcut binalarda ise, bunlara ek olarak 
geçmiş dönem tüketimleri, faturaları “enerji referans çizgisi” olarak kullanılır. Bu bilgiler cihaz, sistem, bina, kampüs bazlı 
olabilir.

EİYS ile kampüs içinde enerji kullanan cihaz, sistem, bina ölçümleri yapılmaya başlanınca, “enerji referans çizgisi” bilgi-
leri de olmak kaydı ile; fazla veya yanlış, gereksiz tüketimler analizlerle tespit edilebilir. Birinci yılın sonunda yeni durum 
için de artık veriler oluşmaya başlar. Bundan sonraki yıllarda yapılacak analizlerde bu bilgiler kullanılabilir. 

Görsel-1’de gösterildiği üzere genel ve ortak olarak tüm binalarda yaşanan yüksek enerji faturalarının nedenleri arasın-
da; fatura ve tarife analizinin yapılamaması, farklı bina sistem tüketimlerinin analiz edilememesi, ana tüketim noktası 
dışında alt kırılımların görülememesi, bakım-onarım takiplerinin yeterince yapılamaması, reaktif cezası ve tüketim aşımı 
vb. sayılabilir.

Görsel-1: Binalarda yüksek enerji faturalarının nedenleri14

14. Arif Künar, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Okullarda Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi Sunumu, 28 Şubat 2019.

Fatura ve tarife analizinin
yapılamaması

Tüketim alt kırılımlarının
görülememesi

Reaktif enerji cezalarının
takip edilememesi

Farklı birimlerin
tüketimlerinin analiz
edilememesi

Sistemlerin bakım ve onarım takibinin 
yapılamaması, arızaların ön görüle-

memesi

YÜKSEK
ELEKTRİK

FATURALARI
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Görsel-2: Kampüslerde yüksek enerji faturalarının nedenleri15

Görsel-2’de de okul, kampüs bazında enerji faturalarının yüksek olmasının nedenleri belirtiliyor. 

4.3. Kampüslerde EİYS Kurulmasının Önemi 

EİYS, enerji kullanan sistem ve cihazların haberleşmesi (dijital enerji IoT platformları) ile kullanılan enerji miktarını azalt-
manın, kontrol etmenin, yönetmenin ve maliyetleri düşürmenin yanı sıra, yapılacak tüketim analizleri ile daha uygun 
enerji satın alma anlaşmaları yapılmasını, böylelikle bina ve kampüsün karşılaştığı yüksek enerji maliyetlerini azaltmayı 
da sağlar.

EİYS tarafından yapılan ölçüm, izleme, karşılaştırma ve analizlere göre, fazla tüketim yapan bina ve sistemler öncelikle 
belirlenerek, sonra da ESCO ve EVD’ne detaylı enerji etütleri yaptırılarak, hazırlanacak “verimlilik arttırıcı projeler (VAP)” 
ve “enerji performans sözleşmeleri (EPS)”ne göre uygulamalar, dönüşümler ve sürekli iyileştirmeler yapılabilir.

Tüketimlerin hangi binada ve sistemde ne kadar olduğu bilinirse, enerji verimlilik dönüşümleri için “enerji referans çizgi-
si”, “tüketim eğrisi”, “regresyon” oluşturmak, optimizasyon ve fizibilite yapmak, “enerji performans göstergeleri (EnPG)” 
oluşturarak takip etmek, daha sonra da uygulama sonrası “ölçme ve doğrulama (Ö&D)” yapmak, kampüsü sürdürülebilir 
olarak işletmek ve sürekli iyileştirmek, enerjiyi doğru yönetmek çok daha kolay ve ekonomik olur.

“Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi (EİYS)”, binalarda ve kampüslerde öncelikle “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS)” 
kurulması ve oluşturulan “enerji yönetim birimi” tarafından enerjinin izlenebilir, ölçülebilir, karşılaştırılabilir olması için de 
gereklidir. EİYS gereklilikleri genel olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir:

15. A.g.e.

Yemekhane, kantin, spor tesisleri ve yan tesislerin
gereksiz tüketimleri

Personel kaynaklı işletme hataları
(açık unutulan ekipmanlar)

UPS-jeneratör, kompanzasyon sistemlerinin takibi

Kazan-klimaların iç ve dış ortam sıcaklığına göre
ayarlanması

PV, güneş kolektörü vb. sistemlerle tüketimin
entegrasyonu

Tüketimlerin metrekare ve öğrenci vb. bazlı analiz
edilememesi

İç-dış aydınlatma ve prizlerin kullanım saatleri 
dışında kapanmaması

İşletme problemlerinin zamanında fark edilememesi



Enerji Verimliliği ► 71

 ► Enerji tüketim ve maliyetlerini nelerin artırdığının bina, bölge, kat, oda, sistem, cihaz bazında kırılımlı görülmesini ve 
artışların işletme, tesis ve kampüs üzerindeki etkilerini ortaya koymak.

 ► Enerji tüketiminin ve maliyetlerinin azaltılmasını sağlamak.

 ► Faturaların (elektrik, doğal gaz, fuel-oil, mazot ve su) takibini ve cezaların, gecikmelerin önlenmesini sağlamak.

 ► Normal olmayan enerji artışlarından, olası arızaların önceden görülmesi ile bakım ve işletme maliyetlerinin azaltıl-
masını sağlamak.

 ► Hangi sistem ve cihazların iyileştirilmesi, değiştirilmesi gerektiği konusunda önceliklerin saptanması ve uygulama 
sonrasında da elde edilen verimliliğin, yatırımın izlenmesini sağlamak.

 ► Yenilenebilir enerji, enerji depolama, elektrikli araç şarj istasyonu vb. yeni sistemlerin üretim ve tüketimlerinin izlen-
mesini, entegre edilmesini sağlamak.

 ► Enerji tüketim ve giderleri hakkında üst yönetim için detaylı raporlama ve analiz yapılmasını sağlamak.

 ►  Tüketim analizlerinden yola çıkılarak, talep tarafı yönetimi yapmak, gerekirse talep kaydırmasını, yük yönetimini 
sağlamak. 

EİYS’nin faydaları Görsel-3’te gösterilen benzeri hizmetleri sağlamak, kontrol etmek ve yönetmek olarak özetlenebilir.

Görsel-3: EİYS’nin izleyebildiği ve yönetebildiği bazı sistemlerden örnekler (1)

Personel ve öğrenci kullanım 
alışkanlıklarının değişmesi, 
kaçakların ilerlemesi ile 
min. %7-12 ilave tasarruf 
sağlayabilirsiniz.

İç/dış ortam sıcaklığı ve 
kullanım yoğunluğuna göre 
HVAC, kazan ayarlarınızı 
değiştirerek enerji tasarrufu 
sağlayabilirsiniz.

UPS ve jeneratörlerinizin akü 
ve yakıt durumlarını sürekli 
izleyip, olumsuz durumları 
engelleyebilirsiniz.

Sınıf, kantin, spor salonu, 
yatakhane vb. tüketimleri 
izleyip, olumsuz durumları 
engelleyebilirsiniz.

PV, güneş kollektörü vb. 
sistemleri yönetebilirsiniz.
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4.4. Kampüs “Enerji İzleme ve Yönetim Sisteminin (EİYS)” Genel Özellikleri 

Enerji yönetimi ve enerji verimliliği dönüşümü çalışmalarına başlayabilmek için öncelikle binaya ve kampüse uygun, 
kapsamlı bir EİYS seçilmeli ve kurulmalıdır. Mevcut enerji tüketimleri anlık olarak değil, sürekli izlenmeli ve bunlarla da 
gerekli analizler yapılıp, fazla veya yanlış tüketimler tespit edilebilmeli, hesaplanmalıdır. 

Enerji tüketiminin sadece ve mevcut enerji analizör ve enerji sayaçlarından anlık izlenmesi sonucunda analiz yapmak 
mümkün olmadığı için; bu amaca özel tasarlanmış entegre donanımlar/cihazlar ve bunlarla birlikte geliştirilen kapsam-
lı-özel yazılımlar bulunur (Görsel-4). 

Bu nedenle uygun maliyetli, binaların, okulun, kampüsün altyapısına uygun, hızlı uygulanabilen, modüler, esnek ve ge-
nişleyebilir, mevcut sistemlerle (örneğin haberleşen mevcut sayaçlarla, otomasyon ve SCADA sistemleri ile çalışabilen) 
ve sonradan eklenecek sistemlerle de haberleşebilen, çok kapsamlı ve detaylı analizler, hesaplamalar, tahminler, rapor-
lamalar yapabilen, kullanıcılara önceden uyarılar veren yazılımlar, platformlar tercih edilmelidir.

Enerji Verimliliği
Geliştirilmiş sürdürülebilirlik, en yüksek 
konforda azaltılmış enerji tüketimi

İzleme
Bina
sertifikası
portföy
analizi

Bina
kontrolü
detaylı
analiz

En iyi 
çözümün 
tanımlanması

Uygun
finansman 
konsepti

Uygulama
ölçümüGerçekleştirme Şartname

• Isı pompası ile ısı üretimi
• Hava dağıtımı
• Storlar ile sıcaklık kontrolü
• Aydınlatmanın kontrolü

• İzlenen verilerin yorumlanması
• Tüketim, üretim ve depolama tahmini
• Bina şeffaflığı

• Akıllı şebeke ile haberleşme
• Enerji üretimi ve depolama
• E-mobiliteyi de içeren üretim, 

tüketim ve depolamanın optimize 
edilmiş yönetimi

Akıllı Bina
Bölgesel üretim, depolama, enerji 
yönetimi & e-mobiliteyi de içeren 
toplam bina çözümü

İzleme, Kontrol Etme ve 
Tahmin
Binanın işlemleriyle ilgili detaylı izleme 
ve tahmin etme

İzleme, Tahmin Akıllı Bina Ürünleri

Enerji Verimli Çözümler ve Servisler

Bina Yönetim 
Sistemi

Akıllı Bina Uygulama Örnekleri

Görsel-4: Gelişmiş EİYS entegrasyonu ve uygulama örnekleri (2)

EİYS’nin hızlı ve çözüme odaklı raporlama ve detaylı analizler-analitik sonuçlar sunabilmesi, web üzerinde, bulut ya da 
serverlarda çalışabilmesi, yenilenebilir enerji sistemlerini de izleyebilmesi, varsa enerji üretim ve enerji tüketim optimi-
zasyonu sunabilmesi, mevcut aydınlatma, HVAC (ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri) vb. “mekanik ve bina 
otomasyon sistemleriyle (BOS)” entegre edilebilmesi gerekir. 
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Ayrıca EİYS’nin opsiyonel olarak “ISO 50001 EnYS” ile uyumlu raporlamalar hazırlaması, ESCO ve EPS uygulamaları için 
mümkünse ve varsa “enerji referans çizgisi”, “enerji performans göstergesi” ve “ölçme-doğrulama (Ö&D)” hesaplama 
modüllerinin olması da önem arz eder. 

EİYS’nin; “bulut”, “enerji blockchain” ve “enerji IoT” uygulamalarına hazır, kablolu-kablosuz sensörlerle, “Wi-fi”, “LoRa” 
ve “NB-IoT (dar bantlı-nesnelerin interneti)” ile entegre çalışabilmesi gerekir. “NB-IoT” haberleşmeli cihazlar sayesinde, 
konvansiyonel GSM haberleşmeli cihazlara göre; çok daha geniş bir kapsama alanında ve çok daha düşük enerji tüke-
timi ile koruma rölesi, analizör, sayaç, sensör vb. tüm ekipman ile çift yönlü etkin ve sürekli bir haberleşme sağlanabilir. 

Fakat sadece kampüs içinde veya binalarda kullanılacaksa ve cihazlar, sistemler, binalar arası uzaklıklar çok fazla değil 
ise; altyapı uygunsa, kablolu sistemlerin tercih edilmesi de değerlendirilebilir. Görsel-5’te güncel teknoloji olarak kullanı-
lan ve EİYS’de bulunması gereken temel özellikler gösteriliyor.

Görsel-5: EİYS’de bulunması gereken temel özellikler16

16. A.g.e.

Güvenli Veri Depolama Gelişmiş Veri Analizi

Her Zaman Her Yerden Erişim Gerçek Zamanlı İlerleme

İleri Veri Analizi ve Raporlama Esnek Cihaz Denetimi
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4.5. EİYS Yazılımında Olması Gereken Asgari Modüller 

EİYS’nin asgari yazılım özellikleri ilgili başlıklar/modüller minimum aşağıdaki kapsamda ve nitelikte olmalıdır:

a. Kullanıcı Rolleri ve Yetkilendirme
 ►  Her kullanıcı için yetkileri baz alınarak rol tanımlama yapılabilmelidir. Tanımlanan roller ile kullanıcı yetkileri 

kısıtlanabilmelidir.

 ► Yetkiye sahip olan “admin (yönetici)” rolündeki kullanıcılar, kullanıcı rolü ve kullanıcı oluşturma yetkisine sahip 
olmalıdır. Yönetici rolündeki kullanıcılar istedikleri kullanıcının yetkilerini kısıtlama hakkına sahip olmalıdır.

 ►  Sistem üzerinden sınırsız kullanıcı rolü ve kullanıcı oluşturulabilmelidir.

 ►  Her kullanıcının kendi profili olmalı, kullanıcı adı ve şifresi ile işlem yapılabilmelidir.

 ►  Uygulamaya giriş yapıldığında kullanıcı profili ve bilgileri ekranda yer almalıdır.

 ►  Kullanıcı rolleri ile her kullanıcının hangi sayfaları görebileceği ve o sayfalar üzerinden hangi işlemleri yapabileceği 
ayarlanabilir olmalıdır.

 ►  Yetkilendirme aracı sayesinde de kullanıcıların hangi birimleri izleyebileceği ve o birime ait geçmiş verilere erişe-
bileceği hususunda yetkilendirmelerinin yapılması sağlanmalıdır.

 ►  Yazılımda yetki ağacı yapısı olacak ve üst tarafta bir birime erişim yetkisine sahip bir kullanıcı, o birim altındaki alt 
birimlere de erişebilmelidir.

b. Tüketim / Üretim ve Performans İzleme
 ►  EİYS’de standart olarak gelecek ana izleme ekranında birimlere ait enerji üretimleri, tüketimleri, hedefler ve per-

formans göstergeleri izlenebilmelidir.

 ►  Kullanıcı; sayfada bulunacak ağaç yapısı ile istediği (yetkisi dâhilinde) birime ait verileri izleyebilmelidir.

 ►  Ana bir birimin altında alt birimler varsa, ana birime gidildiğinde alt birimlerin tüketimlerinin değerleri ve ana birim 
tüketimi içerisindeki %leri görülebilmelidir.

 ►  Ana birimde herhangi bir ölçüm yok ise, o ana birim altındaki ölçüm yapılan alt birimlerin tüketimleri ve üretimleri 
toplam şeklinde ana birime yansıtılabilmelidir. 

 ►  İzlenen birimde PV ve bateri depolama sistemleri olması halinde tüketim dışında üretim, depolama ve özet şeklinde 
genel sistemi gösterir sayfalar veya sekmeler bulunmalıdır.

 ►  Kullanıcı ana izleme sayfasından ilgili birimin anlık üretim ve tüketimleri yanı sıra, dönemsel üretim ve tüketimle-
rini de günlük, aylık ve yıllık şekilde hem toplam hem de grafik olarak görebilmeli; bu değerleri farklı formatlarda 
dışarıya aktarabilmelidir.

 ►  Ana izleme sayfasında her birimin tüketimi, bu tüketime karşılık gelen maliyet (tanımlanan tarife bazlı) ve ilgili 
birime tanımlanmış hedeflerin gerçekleşme %leri görülebilmelidir.
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 ►  Kullanıcının tanımlayabildiği performans göstergeleri de (metrekare başına tüketim, kişi başına tüketim, üretim 
tesisi için performans endeksi vb.) ana izleme sayfasında görülebilmelidir.

 ►  Kullanıcı, ana izleme sayfasında birimlere tanımlanmış ve aktif olmuş alarmların adedini ve bunların kritiklik sevi-
yelerini görebilmelidir.

 ►  Kullanıcı, farklı birimler seçmek istediğinde sayfadan ayrılmadan ağaç yapısı şeklindeki bir menüden izlemek 
istediği ana birimi seçebilir.

 ►  Kullanıcılar ana izleme sayfasında daha önce tanımladıkları performans endekslerinden hangilerini görmek iste-
diklerini seçebilmeli ve bunları her birim için ana izleme sayfasında görebilmelidir.

c. Performans Endeksleri Yönetimi
 ► Kullanıcılar, ana izleme sayfasında gösterilecek performans endekslerini (metrekare başına tüketim, kişi başına 

tüketim vb.) kendileri tanımlayabilmelidir.

 ► Bu tanımlama için özel bir arayüz olmalı ve hangi parametreler üzerinden performans endeksi tanımlanacağı 
seçilebilmelidir.

 ► Seçilen performans endekslerinin hangi birimlerde gösterileceği de yine bu arayüz üzerinden ayarlanabilmelidir.

 ► Performans endeksleri gerek ana sayfa gerekse kişiselleştirilebilir “arayüzlerde (dashboard)” gösterilebilmelidir.

d. Analiz

 ► EİYS’de kullanıcıların her birim için veri tabanına kaydedilen geçmiş verileri görüntüleyebilecekleri bir analiz modülü 
bulunmalıdır.

 ► Kullanıcılar, sistemde kaydedilen tüm geçmiş verilere bu modül üzerinden ulaşabilmelidir. 

 ► Kullanıcının sıklıkla kullanacağı enerji tüketim analitiği, güç-akım-gerilim gibi verilerin yer aldığı trend analitiği, sensör 
verilerinin yer aldığı hava kalitesi analitiği gibi şablonlar hazır olarak yer almalıdır. Kullanıcı bu verilere ulaşmak için 
ayrı ayrı parametre seçmek zorunda kalmamalı, hazır şablonları seçtiğinde bu verilere ulaşabilmelidir.

 ► Önceden belirlenmiş ya da kullanıcı tarafından oluşturulan filtreler ile verilerin grafiksel olarak gösterilmesi müm-
kün kılınabilmelidir.

 ► Grafik gösterimi sütun ya da çizgi grafik olarak değiştirilebilmelidir.

 ► Grafiksel gösterimde dakikalık, beş dakikalık, on dakikalık, on beş dakikalık, saatlik, günlük, aylık ve yıllık filtreleri 
bulunmalıdır.

 ► Grafiğe yansıtılan geçmiş veriler “xls, csv, jpeg ve pdf” olarak indirilebilmelidir.

 ► Kullanıcının verilerini görmek istediği tarih aralığı seçiminde “bugün, bu hafta, bu ay, bu yıl” gibi seçenekler yer 
almalıdır. Kullanıcı bu tarih aralıklarının haricinde özel tarih aralığı da belirleyebilmelidir.

 ► Kullanıcı analiz modülünde birden fazla birimin (bina, konut) verilerine ulaşabilmeli ve bu birimlerin verilerini aynı 
grafik üzerinde görebilmelidir. Bu sayede kullanıcı birimler arası kıyaslama yapabilmelidir.
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e. Raporlama
 ► EİYS’de kullanıcıların her birim için veri tabanına kaydedilen geçmiş veriler üzerinden ön tanımlanmış raporları 

alabilecekleri bir rapor modülü bulunmalıdır.

 ► Gün, ay ve yıl bazında üretim, tüketim verileri rapor modülü üzerinden alınabilmelidir.

 ► Kullanıcı tüm birimlerin verilerini tek bir raporda görebilmesinin yanı sıra birim bazlı da rapor alabilmelidir.

 ► Rapor içeriğinde başta Türkçe olmak üzere dil seçenekleri bulunmalıdır.

 ► Raporlar; “xls, csv veya pdf” formatında indirilebilmelidir.

 ► Kullanıcı periyodik rapor tanımlayabilmelidir. Periyodunu belirttiği rapor; kullanıcı e-posta adresine periyodik olarak 
otomatik gönderilebiliyor olmalıdır.

 ► Periyodik rapor birden fazla kullanıcıya tanımlanabilmelidir. Her kullanıcı için ayrı bir tanımlamaya gerek kalmadan, 
tek bir tanımlamada birden fazla kullanıcıya aynı periyodik rapor gönderilebilmelidir.

 ► Daha önce tanımlanan periyodik raporlar kullanıcı isteği doğrultusunda pasif hale getirilebilimelidir. Kullanıcı 
tanımlamasını silmeden, sadece pasif hale getir butonu ile bu işlemi yapabilmelidir.

 ► Hazır taslak raporların yanı sıra kullanıcı tarafından talep edilen yeni rapor türleri sistem yöneticisi tarafından 
tanımlanabilir olmalıdır.

 ► Rapor içeriğinde tüketim bilgileri, maliyet bilgileri, m2 başına düşen tüketim, önceki aya, haftaya, güne göre kıyas-
lama, reaktif tüketim bilgileri, hedef tüketim sapma oranı, hedef maliyet sapma oranı, bina ve konutlar arası tüketim 
kıyaslamaları, üretim / tüketim ısı haritaları vb. bilgiler yer almalıdır.

 ► Daha önce oluşturulan raporlar sonrasında da tekrar tanımlama gerektirmeksizin indirilebilme özelliğine sahip 
olmalıdır.

f. Alarm
 ► Kullanıcı reaktif aşım, “talep güç” aşımı, haberleşme hatası veya herhangi bir parametrenin belirlenen eşiği aşması 

ya da düşmesi durumunda alarm alabilmelidir.

 ► Kullanıcı tek bir değerin belirlediği eşiğin üzerine ya da altına indiği durumlarda alarm alabilmelidir.

 ► Oluşturulan koşullar üzerinde “VE (AND) ve VEYA (OR)” işlemi yapılabilmelidir. Böylelikle birden fazla birim ve koşul 
gerektiren durumlarda çözüm sağlanmalıdır. Örneğin A binasında akım 100 A üzerine çıktığında ve B binasında 
faz nötr gerilimi 253 V’un üzerine çıktığında koşullarını kullanıcı tek bir alarmda tanımlayabilmelidir.

 ► Kullanıcı tanımlanan alarmın seviyesini düşük, orta veya yüksek olarak belirleyebilmelidir.

 ► Kullanıcı geçmişe dönük gerçekleşmiş alarmları görüntüleyebilmelidir. Bu sayfa üzerinde alarmı oluşturan 
kişinin kullanıcı adı, alarmın oluşturulma zamanı, devrede ya da devre dışı durumları, alarm seviyesi, alarm türü 
görüntülenebilmelidir.

 ► Kullanıcı daha önce tanımladığı alarmı düzenleme ve silebilme hakkına sahip olmalıdır.
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 ► Kullanıcı alarm koşulunun hangi gün ve saatlerde kontrol edileceğini belirleyebilmelidir. Kullanıcı sadece ayın, 
haftanın belirli gün ve saatlerinde kontrol edilecek alarmlar tanımlayabilmelidir.

 ► Kullanıcı alarm bildirimlerini e-posta veya SMS olarak alabilmelidir.

g. Tarife Analizi
 ► Tarife analizi modülünde tek zamanlı ve çok zamanlı tarife seçenekleri olmalıdır. Bu sayede kullanıcı tüketim 

verilerine göre kıyaslama yapabilir ve kendine uygun elektrik tarifesini seçebilir. Kullanıcı T1, T2, T3 gibi zaman 
dilimlerini istediği şekilde tanımlayabilmelidir.

 ► Kullanıcı tanımlayacağı tarifede dağıtım bedeli, KDV ve TRT payı gibi giderleri tanımlayabilmelidir.

 ► Kullanıcı, tek zamanlı, çok zamanlı seçiminin yanı sıra tek terimli, çift terimli tarife seçimi de yapabilmelidir.

 ► Kullanıcı, güç bedeli, güç aşım bedeli ve reaktif enerji bedeli tanımlamalarını yapabilmelidir.

 ► Kullanıcı, geçmiş dönem faturaları ve mevcut kullanılan elektrik tarifesini diğer tarifeler ile kıyaslayabilmelidir.

 ► Kullanıcı, mevcut tarifesini ve giriş yaptığı tarife arasındaki kıyası grafiksel olarak görebilmelidir.

 ► Kullanıcı, istediği adette tarife tanımlayabilmeli ve tanımlanan tarifelerden birini aktif tarife olarak seçebilmelidir.

 ► Analiz ekranında, seçilen yıla ait tüm ayların tüketimleri üzerinden her tarife için maliyet hesaplaması yapılabilmeli 
ve tarifelerin birbirine göre farkları gösterilebilmelidir.

 ► Seçilen aktif tarife ise, yazılımdaki tüm modüllerde ana maliyet hesaplaması için kullanılabilmelidir.

 ► Para cinsinden yapılacak kıyaslama “xls, pdf, jpeg, csv” olarak indirilebilmelidir.

h. Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) Hesaplaması
 ► Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) modülünde tarife analizinde tanımlanan SKTT tarife yapısına göre saatlik ve 

aylık maliyet hesaplamaları yapılabilmelidir.

 ► Modülde EPİAŞ entegrasyonu olabilmeli ve Piyasa Takas Fiyatı (PTF) otomatik olarak alınabilmelidir.

 ► Her gün için 24 saatlik PTF ve saatlik tüketimler kullanılarak saatlik bazda enerji maliyeti ile ay sonunda ortaya 
çıkacak ağırlıklı PTF hesaplaması yapılabilmelidir.

 ► Ay sonu maliyetler hesaplanırken tahmini YEKDEM bedeli kullanılmalı, gerçekleşen YEKDEM maliyeti açıklandıktan 
sonra; ilgili ay için hesaplanan ve gerçekleşen reel maliyetler gösterilebilmelidir.

 ► SKTT modülünde ayrıca gerek tüketimlerin gerekse maliyetlerin saatlik bazda görülebileceği bir ısı haritası olmalıdır.

i. Enerji Yönetimi ve Yük Kontrol
 ► Bu modülde, kumanda edilebilen yüklerin manuel ve takvimlendirilmiş biçimde kontrol edilmesi sağlanabilmelidir.

 ► Kullanıcı, seçtiği herhangi bir birim için kumanda edilebilen yükleri manuel olarak ON / OFF yapabilmeli veya analog 
parametreler için set değer tanımlayabilmelidir.

 ► Modül üzerinde gerçekleştirilecek tanımlamalar ile seçilen birim ve sinyaller için set edilen değerlerin belirli gün 
ve saatlerde cihazlara gönderilmesi ve yüklerin otomatik biçimde kumanda edilmesi sağlanabilmelidir.
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j. Grafik Editörü
 ► Grafik editör modülü üzerinden bina ve konut tek hat tanımlamaları yapılabilmelidir.

 ► Yapılan tek hat tanımlamaları üzerinden ilgili birimlerin akım, gerilim, güç gibi değerleri gösterilmelidir.

 ► Kullanıcı, arzu ettiği birimin istediği herhangi bir verisini tek hat üzerinden tanımlayıp görebilmelidir.

 ► Kullanıcı, grafik editör üzerinde trafo, UPS, jeneratör, evirici, batarya gibi hazır semboller ekleyebilmelidir.

 ► Grafik editör üzerinde yazı boyutu, yazı tipi, sembol rengi, sembol boyutu, arka plan rengi gibi özellikler seçilebilmelidir.

 ► Kullanıcı, tek hat şeması üzerinde renklendirmeler ile uyarı ve alarm alabilmelidir.

 ► Tek hat şemalar üzerinde açma-kapama butonları veya sıcaklık set değerlerinin verilmesini sağlayacak kontrol 
araçları tanımlanabilmelidir.

k. Dinamik ve Kişiselleştirilebilir “Dashboard”
 ► Kullanıcı, isteği doğrultusunda kullanıcıya özel panel oluşturabilme yeteneğine sahip olabilmelidir. Kullanıcı, bu 

özellik ile kendisi için tüm anlam ifade eden verileri tek bir panelde görüntüleyebilmelidir.

 ► Kullanıcı, oluşturacağı panele çizgi grafik, kolon grafik, pasta grafik, “ısı haritası (heat map)” ekleme kabiliyetine 
sahip olmalıdır.

 ► Kullanıcı, oluşturduğu grafiklerin sayfa üzerindeki yerlerini dinamik olarak değiştirebilmelidir.

 ► Oluşturulan grafikler “xls, pdf, jpeg ve csv” formatında indirilebilmelidir.

 ► Kullanıcı, oluşturduğu paneli diğer kullanıcılar ile paylaşabilme yeteneğine sahip olabilmelidir.

l. Harita Gösterimi
 ► Kullanıcı, sistemde tanımlı tüm birimlerin konumlarını harita üzerinden görebilmelidir.

 ► Kullanıcı, harita üzerinde ilgili birimin günlük, haftalık, aylık, yıllık üretim tüketim bilgilerini görüntüleyebilmelidir.

 ► Kullanıcı, harita üzerinde seçilen birimin alt kırılım enerji tüketimlerinin %sel veya kWh olarak oranlarını 
görüntüleyebilmelidir.

 ► %sel olarak belirtilen alt kırılım tüketimleri aynı zamanda bir pasta grafik üzerinde de gösterilmelidir.

m. Mobil Uygulama
 ► EİYS’nin “Android ve iOS” marketlerden doğrudan indirilebilen bir mobil uygulaması olabilmelidir.
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4.6. “Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi (EİYS)” ile “Bina Yönetim – Bina Otomasyon Sistemleri 
(BYS/BOS)” Arasındaki Farklar 

Binalarda ve kampüslerde uygun ve doğru bir EİYS uygulaması, yatırımı yapmadan önce; “enerji izleme ve yönetim 
sistemi (EİYS)”, “bina yönetim sistemi (BYS)”, “Alçak Gerilim-Orta Gerilim SCADA yönetim sistemi” ve “bina otomasyon 
sistemi-mekanik otomasyon sistemi (BOS)” vb.’nin ne olduklarını, neler yapabildiklerini, nasıl ve ne amaçla kullanıldık-
larını anlamak ve bilmek; enerji tüketimini ve konforu iyileştirmek için çok önemlidir. Bina, kampüs teknik yöneticileriyle 
yapılan çalışmalarda EİYS, SCADA ve BYS/BOS sistemlerinin sıklıkla birbiri ile karıştırıldığı veya bazen aynı anlamda 
kullanıldığı görülür.

BOS / BYS; bina inşaat aşamasındayken projelendirilen, uygulanan ve kullanılan mekanik ısıtma-soğutma-havalandır-
ma-aydınlatma sistemlerinin sadece konfor ayarları ve açma-kapama kısmını yönetir. BOS/BYS’nin görevi, bu mekanik, 
aydınlatma sistemlerinin ayrı ayrı ve birlikte uygun biçimde çalışmasını sağlamak olarak tanımlanabilir. 

Ancak BOS / BYS; sistemlerin ne kadar verimli olduğunu ve doğru çalışıp/çalışmadıklarını izlemediği, analiz etmedi-
ği için, bu noktada EİYS’nin önemi ortaya çıkar. Enerji tüketimi üzerinde tam bir yönetim ve kontrol sağlayarak, bina 
performansı optimize edilmek istenirse, varsa BOS’e ek olarak; EİYS’nin kullanılması önemlidir. Bu nedenle öncelikle 
mevcut BYS/BOS ile EİYS’nin birlikte çalışıp/çalışamayacağı araştırılmalıdır. Günümüzde bina cihaz ve sistemleri çok 
gelişmekle birlikte, giderek karmaşıklaştı. Görsel-6’da, bina yönetiminden akıllı bina ve akıllı şebekeye kadar geçen bu 
süreç özetleniyor. 

Şebeke ve Binaların Evrimleşmesi

Geleneksel

1990 2000 2012 2015-2020

1

2

3
Akıllı

Üreten Tüketici

Ak
ıll

ı Ş
eh

irl
er

Merkezi Üretim
• Merkezi Üretim Tesisleri
• Merkezi Konseptler

Bina Yönetimi
• HVAC Kontrolü
• Pnömatik Teknoloji

Merkezsizleşmiş Üretim
• Politik Akımlar (örn. EED Energy 

Efficiency Directive/ Enerji Verimliliği 
Direktifleri)

• İlk pilot Rüzgâr ve PV Fotovoltaik (Photo 
Voltaics) Tesisleri

Bina Otomasyonu
• Bina Yönetim Sistemi
• Diğer teknik alt sistemlerin entegrasyonu

Akıllı Şebeke Pilot 
Uygulamaları
• Avrupa'da Sanal Enerji Santrali
• Amerika'da talep tepki pazarı
• İlk mikro şebeke pilot denemeleri
• İlk akıllı ölçüm denemeleri

Bina Performansı
• Enerji Verimliliği
• Toplam Bina Çözümü
• Uzaktan Kontrollü Binalar ve 

Enerji Yönetimi
• Maksimum Talep Limitlemesi

Akıllı Şebeke
• VPP (Virtual Power Plant / Sanal Güç 

Santrali) Hacim Satınalma Programı  
)ler ile yenilenebilir ve dağıtılmış üretimin 
verimli entegrasyonu

• Dağıtılmış şebeke yapılarına yönelik trend
• Büyük akıllı ölçüm sistemlerinin kurulması
• Dağıtım otomasyonu; şebeke durumunu 

LV seviyesine düşürmek için tam bilgi

Akıllı Şebekedeki Akıllı Bina
• Akıllı enerji tüketimi
• Enerji besleme tarafı yönetimi
• Bölgesel enerji üretimi
• Enerji depolama
• Akıllı şebeke arayüzü
• "kWh" harici diğer hedeflere yönelik enerji 

yönetimi

Görsel-6: EİYS ve akıllı bina, akıllı şehir yönetim sistemlerin gelişim süreci17

17. Roland Ullmann, CEN TC 247 Otomasyon, Kontrol ve Bina Yönetimi (BACS) Teknik Komite Başkanı, Yüksek Performanslı Binalar– Akıllı Binalar 
Sunumu, 2015.
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EİYS, akıllı bina teknolojisi ve enerji verimliliği, enerji yönetimi sistemi sektöründe oldukça yeni ve giderek gelişen bir 
platform ve uygulamadır. Enerji ölçümlerini ve sensör, cihaz kurulumlarını, kullanımlarını basitleştirip, enerji verimliliği 
uygulamalarına olanak sağlayarak, “nesnelerin interneti (IoT)” ve “büyük veri analiz platformu, enerji zekâsı” entegrasyo-
nu ile; Türkiye’de de binalarda ve kampüslerde kullanılmaya başlandı.

4.7. Uygulama Örnekleri

4.7.1. Malatya İnönü Üniversitesi Kampüsü
Malatya İnönü Üniversitesi Kampüsü “yeşil kampüs hedefi” doğrultusunda; 2 adet LEED Altın Sertifika adayı binası, 
ülkemizin en büyük üniversite-kamu güneş elektrik üretim tesisi (5 MW) ve “kampüs enerji izleme ve su yönetim siste-
mi” ile çalışmalarına devam ediyor. Kampüste enerji izleme ve su yönetim sistemi ile ilgili enerji verimliliği kapsamında 
yapılacak genel çalışmalar aşağıda özetlendi.

Buna göre, kampüsteki elektrik enerji kalitesini artırmak, elektrik kayıplarını azaltmak, trafo merkezleri arasındaki koor-
dinasyonu sağlamak, enerji altyapısını güçlendirmek ve yüksek gerilim altyapısını projelendirmek amacıyla aşağıdaki 
çalışmaların yapılması planlandı.

Görsel-7: İnönü Üniversitesi enerji yönetimi yol haritası.

4.7.1.1. Trafo Kompanzasyonları
Trafo kompanzasyonu birden fazla yöntem ile yapılabilir:

 ► Uygun olmayan kompanzasyon panolarını yenilemek.

 ► Kullanılamayacak durumdaki pano içi malzemeleri yenilemek.

 ► Kompanzasyon sistemini yeniden projelendirerek daha güvenli ve daha verimli kompanzasyonu sağlamak.
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 ► Haberleşme özelliğine sahip olmayan reaktif röle ve enerji analizörlerini değiştirerek enerji izleme altyapısına 
uygun hale getirmek.

 ► Harmonik filtreler kullanarak enerji kalitesini arttırmak.

4.7.1.2. Trafo Kompanzasyonları Sonucu Elde Edilecek Kazanımlar
Trafo kompanzasyonlarının kazanımları şöyle sıralanabilir:

 ► Enerji kalitesinde artış olur.

 ► Reaktif enerji cezasına yakalanma riski azaltılır.

 ► Elektrik altyapısının güvenliği artar.

 ► Transformatör kayıpları azaltılır.

 ► İletim ve dağıtımda verim artışı yaşanır.

 ► Hassas elektronik cihazlardaki arızalar azalır.

 ► Tüm bunların neticesinde mali tasarruf sağlanır.

4.7.1.3. Yüksek Gerilim Modernizasyonu
Yüksek gerilim modernizasyonu için de çeşitli yöntemler kullanılabilir:

 ► Arızalı modüler hücreleri değiştirmek.

 ► Trafo köşklerinde ve bina “ana dağıtım panoları (ADP)”nda arızalı ve modernizasyona uygun olmayan akım tra-
folarını değiştirmek.

 ► Rölelerin haberleşebilir hale gelmesi için uygun donanımı temin etmek.

 ► Bina ADP’lerinde ve trafo köşklerinde haberleşme özelliğine sahip olmayan enerji analizörlerini değiştirerek enerji 
izleme altyapısına uygun hale getirmek.

 ► Trafo ve jeneratör binalarına kamera sistemi kurmak.

 ► Kısa devre hesaplamaları, röle koordinasyonu ve selektivite için etüt ve proje çalışmaları yapmak, bunları sahada 
uygulamak ve bu sayede gereksiz enerji kesintilerini önlemek.

 ► Yüksek gerilim altyapısını dijitalleşmeye uygun hale getirmek.

 ► Yüksek gerilim altyapısının güvenliğinin ve ömrünün artırılmasını sağlamak.

4.7.1.4. Enerji İzleme Sistemi
Enerji izleme sistemi kurmak için şu adımlar izlenebilir:

 ► Enerji izleme sistemi yazılımını almak.

 ► Haberleşme altyapısının sağlanması için fiberoptik kablolar çekmek.
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 ► Bütün binaların haberleşebilir hale getirilmesi ve haberleşme özelliği bulunan ölçüm cihazlarını sisteme dâhil etmek.

 ► Fatura ve tarife analizini yapılabilmek.

 ► Farklı birimlerin tüketim analizlerini yapılabilmek.

 ► Bakım-onarım takibini kolaylaştırmak ve arızaları öngörebilmek.

 ► Enerji verimliliği ve tasarrufu için yapılan uygulamaları etkinleştirerek doğrulama sağlamak.

 ► Enerji kalitesinin sözleşme ve standartlara uygun olup olmadığını analiz etmek ve doğrulamasını sağlamak.

 ► Fatura tutarsızlıklarını, yanlış ücretlendirmeleri ve hataları belirlemek.

 ► Enerji verimliliği konusunda yatırım kararları için gerekli bilgilerin toplanması sağlamak.

Görsel-8: İnönü Üniversitesi LEED Altın Sertifika adayı Öğrenci Yaşam Merkezi EİYS ekran görüntüsü

4.7.1.5. Öngörülen Tasarruflar
“Trafo kompanzasyonları”, “yüksek gerilim modernizasyonu”, “enerji izleme sistemi” çalışmaları yapıldığı takdirde; %20
’ye yakın elektrik enerjisi tasarrufu olacağı değerlendirilir. Yapılan çalışmalar sonrasında alınan ilk verilerde su kuyuları 
ve depolarında bulunan motorların çalışma sürelerinde; %69 oranında tasarruf yapıldığı tespit edildi. 

Tablo-1’de görüleceği üzere elektrik tüketiminde SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition-Merkezi Denetle-
me Kontrol ve Veri Toplama Sistemi) öncesi ve sonrasında %63 oranında ve 398.376,26 TL tutarında tasarruf sağlan-
dı18. 

18. İnönü Üniversitesi Daire Bşk. Abuzer KALKAN, Mak. Müh. F. Ataman BİLEN, Elk. Müh. Doğan ERBAŞ Elk. Müh. Musab OKŞAR. İÇME SUYU KUYU 
VE DAĞITIM DEPOLARININ KONTROL VE OTOMASYON SİSTEMİ ve İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ENERJİSİ MODERNİZASYONU VE VERİMLİ-
LİK ÇALIŞMALARI Sunumu, 2019.
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Tablo-1: Su kuyuları ve depoları elektrik tüketim verileri.

SU KUYULARI VE SEPOLARI ELEKTRİK TÜKETİM VERİLERİ

POMPA ADI SAATLİK 
TÜKETİM (kWh)

SULAMA SEZONU (6 AYLIK) 
TÜKETİM (kWh)

SULAMA SEZONU (6 AYLIK) 
Tüketim MALİYETİ (TL)

SCADA ÖNCESİ 
(Kuyu pompaları 
günde 24 saat, 
terfi istasyonu 

pompaları günde 
18 saat çalışıyor)

SCADA 
SONRASI 

(01.04.2019-
29.10.2019

SCADA 
ÖNCESİ

SCADA 
SONRASI

Pompa Merkezi Küçük Kuyu 5,11 22.081,73 8.120,00 17.665,39 6.496,00
Pompa Merkezi Büyük Kuyu 9,46 40.877,64 19.609,00 32.702,11 15.687,20
Beden Terbiyesi Kuyusu 15,08 65.124,52 12.544,00 52.099,62 10.035,20
Arıtma Küçük Kuyu 13,19 56.975,14 17.941,00 45.580,11 14.352,80
Arıtma Büyük Kuyu 23,89 103.216,37 19.409,00 82.573,10 15.527,20
Hobi Bahçesi Kuyusu 20,27 87.563,74 10.184,00 70.051,00 8.147,20
Üzümlü Kuyusu 19,73 85.244,01 43.320,00 68.195,21 34.656,00
Terfi İstasyonu Pompası 102,95 333.546,16 165.532,00 266.836,93 132.425,60

TOPLAM 794.629,32 296.659,00 635.703,46 237.327,20

4.7.2. Özyeğin Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi “Enerji Yönetim Birimi” tarafından; “Kampüs Enerji ve Su Kaynakları Kullanım Kılavuzu” hazırlandı19. 

Kampüste yeşil enerji yaygın olarak kullanılıyor. MF, SCOLA, İşletme Fakültesi ve Enerji Dağıtım Merkezi binalarının ça-
tısında toplamda 380 kWh kapasiteli ‘’Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemi’’ bulunuyor. Bunun yanında SCOLA Binası’nda 
içeride kullanılan havanın ısıtılmasında ‘’Toprak Kaynaklı Isı Pompası’’ sistemi var. Ayrıca EDM binasında, yakıt olarak 
doğal gaz kullanılarak eşzamanlı elektrik, ısıtma ve soğutma üretimi yapabilen trijenerasyon sistemi yer alıyor.

Ayrıca kampüsün şebeke elektriği; tamamen rüzgâr enerjisinden üretilen temiz elektrikten sağlanıyor. LEED GOLD ser-
tifikalı binaları bünyesinde bulunduran kampüste, enerji izleme ve yönetim sistemi de kuruldu.

4.8. Sonuç

10.000 m2 üzeri inşaat alanına sahip veya yıllık 250 “ton eşdeğer petrol (TEP)” üzeri enerji kullanan bina/bina grupları 
için enerji etüdü yaptırma, enerji yöneticisi bulundurma, 2023 yılı sonuna kadar %15 enerji tasarrufu sağlanma ve “ISO 
50001 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS)” kurma zorunlulukları vardır (bkz. bu kitapçıkta yer alan “ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi Eğitim Notu” ve “Enerji Verimliliği Mevzuatı Eğitim Notu”). 

Bu zorunluluklar çerçevesinde kurulmuş veya kurulacak olan “ISO 50001 EnYS” kapsamında; enerji izleme yapılması 
(manuel ya da otomasyonla) ve “enerji yönetim birimi” oluşturulması gerekeceği için, EİYS de kamuda, özellikle de kam-
püslerde uygulanacak öncelikler arasına alınmalıdır.

19. https://www.ozyegin.edu.tr/sites/default/files/upload/HSE/emp-02-r01_kampus_enerji_ve_su_kaynaklari_kullanim_kilavuzu.pdf 
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5. Yeşil Bina
Arif Künar

5.1. Giriş

Binalarda enerji tüketimi ve sera gazı sa-
lınımlarının, Türkiye’de yaklaşık %34, dün-
yada ise %40’lık bir orana sahip olduğunu 
söyleyebiliriz. Ayrıca binalarda ciddi atık 
üretiliyor, endüstride de binalar için birçok 
malzeme yapılıyor. Binalar, çevresel etki ve 
iklim değişikliğinde en büyük paya sahip. 
ABD’de yapılan çalışmalarda “yeşil” veya 
“çevreci” olarak tanımlanan binaların enerji 
tüketiminde %24-50, CO2 salınımında %33-
39, su tüketiminde %40 ve atıklarda %70’e 
varan bir azalma sağlayabileceği belir-
lendi20. Bu nedenle binaların; çevre dostu, 
yeşil, sürdürülebilir olmaları gerekir. Gör-
sel-1’de görüldüğü üzere, binaların ömür 
boyu maliyetlerinde enerji tüketimi çok 
büyük bir yer tutar.

5.2. Yeşil Bina Nedir?

Yeşil binalar; arazi seçiminden başlayarak ömür boyu maliyet analizi çerçevesinde, çevresel sorumluluk anlayışıyla 
tasarlanan, iklim verilerine ve o yere özgü koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, azami oranda yenilenebilir enerji 
kaynakları kullanan, yerel, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı, bütünleşik (entegre) tasarım / uygulama 
yöntemiyle oluşturulan yapılar olarak tanımlanabilir.

Bu binalarda öncelikle enerjinin ve kaynakların minimum, optimum kullanılıp, iyi bir konfor sağlarken daha az emisyon 
yayması hedeflenir. Burada tanımlanan konfor; ısıl konfor, iç hava kalitesi, gürültü, nem, hava hareketleri, manzara vb. 
bileşenlerden oluşur.

20. https://cedbik.org/tr/yesil-bina-7-pg, Erişim Tarihi: 29.08.2020.

Görsel 1: Bina ömür boyu maliyet analizinde enerji kullanımı
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Yeşil binaların yapılmasının ve giderek yaygınlaşmasının temel nedenleri; iklim krizi, çevre kirliliği, nüfus artışı ve bunlara 
bağlı olarak doğal kaynakların azalmasıdır. Bu tür binaların, muhtemelen yakın gelecekte tüm binalar için; “normal stan-
dart” haline gelecekleri öngörülüyor. 

Yeşil binalar, konvansiyonel binalardan farklı olarak aşağıdaki kriter ve uygulamaları hedefler:

 ► Binanın enerji ve su tüketim ihtiyacını azaltmak.

 ► Küresel ısınmanın ve iklim krizinin etkilerini azaltmak.

 ► Yapılaşmanın doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.

 ► Atıkların geri dönüşümünü sağlamak.

 ► Bina içerisinde insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmak. 

 ► Ekosistem ve biyo-çeşitliliğin korunmasına yardımcı olmak.

 ► Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ile fosil kaynaklı enerji tüketimini azaltmak.

 ► Karbon emisyon miktarını azaltmak.

 ► Yağmur suyunun etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak.

 ► Binada kullanılan suyun bir kısmının geri dönüşümünü sağlamak.

 ► İnsanlara yaşam kalitesi daha yüksek ve stresten uzak bir ortam sağlamak.

 ► Hasta bina sendromu, baş ağrısı, bronşit, astım ve alerji gibi hastalıkları azaltmak.

 ► Çalışan insanların verimliliğini, motivasyonunu, mutluluğunu artırmak.

 ► İlk yatırım maliyetleri biraz yüksek olsa da işletme-bakım maliyetlerinin düşük olması nedeniyle uzun vadede, ömür 
boyu maliyet olarak önemli kazanımlar sağlamak.

Konvansiyel binalarda enerji tüketimleri yaklaşık: 120-350 kWh/m2yıl iken, yeşil binalarda: 45-120 kWh/m2yıl civarında-
dır. Pasif binalarda ise, ısıtma-soğutma enerji tüketiminin: 15 kWh/m2yıl’dan küçük olması ön koşuldur. 

5.3. Yeşil Bina Tasarım ve Yapım Süreci

Yeşil binalarda temel hedef ömür boyu maliyetin optimize edilmesidir. Ömür boyu maliyet ise; tasarım, inşaat ve işletme 
aşamalarındaki enerji, para ve diğer kaynakların tüketimlerinden oluşur. Bu aşamaların en az maliyetli ancak en etkin 
olan aşaması; tasarım, proje ve danışmanlık kısmıdır (Görsel 2). 
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Görsel 2: Bina ömür boyu maliyetini oluşturan bileşenler
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Görsel 3: Konvansiyonel bina ve Yeşil Bina (Ankara Eryaman Yeşil Teknolojiler Meslek Lisesi) ömür boyu maliyet karşılaştırması
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Görsel 3’te gösterildiği gibi “Yeşil Binalar”

 ► Ortalama 50-60 yıllık bir bina ömür süresinde, konvansiyonel binalara göre çok daha az işletme ve bakım maliyetine 
sahiptir ve daha az enerji ve su tüketir. 

 ► Yenilebilir enerji sayesinde düşük maliyetli enerji elde edilmesini sağlar.

 ► Sürdürülebilir malzemeler ve servisler için yeni pazarlar yaratır, yeni iş alanlarının oluşmasını sağlayarak yeşil 
ekonomiye-yeşil kalkınmaya katkıda bulunur.

Konvansiyonel binalarda da olduğu üzere yeşil bina yapım süreci, tasarım, inşaat ve işletme aşamalarından oluşur. 
Görsel 4’te görüldüğü üzere tüm bu aşamalardaki maliyetlerin toplamı; ömür boyu maliyeti oluşturur. 

Yeşil bina yapımının en önemli aşamalarından biri tasarımdır, çünkü binanın performansı tasarımına bağlıdır. Tasarım 
aşamasında bu sürece başlanması maliyetleri azaltır. 

Görsel 4: Yeşil bina yapım maliyetlerinde safhaların önemi

Eğer bir bina yeterince detaylı ve doğru projelendirilmeden yapılırsa maliyetler çok daha yüksek olur. Örneğin ısı yalıtımı 
yapılmayan yeterli ve iyi bir bina kabuğunu daha sonra iyileştirmek çok daha pahalıya mal olur. Aynı durum mekanik 
tesisat, elektrik tesisat, aydınlatma tesisat sistemleri ve su sistemleri için de geçerlidir. Bina yapım süreçlerine ilişkin 
bazı hususlar aşağıda özetleniyor.

5.3.1. Tasarım Aşaması
Binalarda enerji ihtiyacı, binanın cinsine ve büyüklüğüne bağlı olarak enerji etkin tasarım projelendirme ile azaltılabilir. 
Örneğin bina kabuğunda (saydam ve opak yüzeyler) yüksek performanslı ısı yalıtımı yapılması, yüksek verimli ısıtma ve 
soğutma sistemleri, havalandırma sistemleri, aydınlatma sistemleri, ısı geri kazanım sistemleri kullanımı, değişken hızlı 
ve yüksek verimli pompalar ve fanlar seçilmesi, serbest soğutma yapılması, otomatik kontrol ve otomasyon sistemleri 
/ enerji yönetim sistemleri kullanımı, verimli ofis cihazları seçilmesi, yağmur suyu toplama sistemleri, gri su sistemleri 
projelendirilmesi gibi hususlar bu çerçevede değerlendirilebilir. 
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5.3.2. İnşaat Aşaması
Yüksek performanslı olarak tasarlanan ve ihale dosyası hazırlanan binanın yapım aşamasında çevresel etkilerin azaltıl-
ması (inşaat atık yönetimi) ve kaliteli malzeme kullanımı ile hedeflenen binaya ulaşılabilir.

5.3.3. İşletme Aşaması
Binanın cinsine ve durumuna göre yetkin işletme personeli ile planlı işletme süreçleri uygulanır. Enerji ölçüm, izleme ve 
yönetim yaklaşımı ile binadaki enerji tasarruf odakları belirlenir, iyileştirmeler yapılır. Bu süreçte yeni teknolojilerin gelişi-
mine bağlı olarak binadaki sistemler zaman içinde yenilenebilir.

5.4. Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri

Enerjiyi ve diğer kaynakları benzerlerine nazaran daha az tüketen binalar; “Yüksek Performanslı Binalar”, “Sürdürülebilir 
Binalar”, “Çevre Dostu Binalar”, “Yeşil Binalar” gibi kavramlarla adlandırılır. Yeşil bina kavramı, ABD Yeşil Binalar Konse-
yi’nin “Green Building” ifadesine dayanır. 

Yeşil binaların performansını belgelemek için çeşitli sertifikasyon sistemleri geliştirildi. Bu sertifikasyon sistemlerinin 
altyapısı olarak ABD ASHRAE Standartları, AB Standartları ve yerel standartlar kullanılır. Bu standartlar aynı zamanda 
yeşil bina tasarlamak isteyen mimarlar ve mühendisler için rehber niteliği taşır. 

Yeşil binaların performansı aşağıdaki şekildeki gibi değerlendirilir. 

Minimum 
Kabuledilebilir İyi Örnek

Referans Bina

En iyi Örnek

Görsel 5: Binalarda performans seviyeleri

Minimum kabuledilebilir binalar, standartların tanımladığı (örneğin TS 825’e uygun kabuk ısı yalıtımı vb.) asgari şartları 
ifade eder. Buna karşın her zaman daha iyi ve daha yüksek performanslı binaların yapılması mümkündür (örneğin net 
sıfır enerjili binalar, pasif binalar, yeşil sertifikalı binalar vb.). Yeşil binalar, Görsel 5’teki; “Best Practice / En İyi Örnek” 
seviyesinde yer alır. 

Yukarıda açıklandığı üzere yapılan binaların ne kadar enerji ve su tükettiği, ne kadar çevreci olduğu “yeşil bina sertifi-
kasyon sistemleri” ile belgelenebilir. Oluşturulan benzer puanlama sistemleri ile alınan puanlara göre binanın ne kadar 
“yüksek performanslı (çevre dostu, yeşil vb.)” olduğu belgelendirilir. 

Bu sertifikasyon sistemlerinin tümü gönüllülük esasına dayalı olarak tercih edilir ve uygulanır. 

Genelde bu sertifikasyon sistemlerinin yeni bina, mevcut bina kategorileri vardır. Yeni ve eski bina sertifikasyonunda 
bina tipine göre de; konut, ofis binası, hastane, kampüs, okul, mahalle vb. kategoriler bulunur. 
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Bina özelliğinin belirlenmesinin ardından, sürdürülebilir çevre planlaması, su verimliliği, enerji ve atmosfer verimliliği,  
malzemeler ve kaynaklar, iç hava, mekân yaşam kalitesi, inovasyon ve yeşil önem sırası, gürültü, sızdırmazlık, gün ışığı, 
manzara ölçümleri ve hesapları vb. değerlendirilerek puanlandırılır:

5.5. Yeşil Bina Uygulama Örnekleri

5.5.1. Eser Yeşil Ofis Binası 
Eser Yeşil Ofis Binası, su ve enerji verimliliğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Ankara’da bir ilk olarak 
“yüksek performanslı yeşil bina modeli” ile tasarlandı ve inşa edildi (2008-2010). Bu tasarım sürecinde; danışmanlar, 
inşaat, elektrik ve makine mühendisleri ile mimarlar bir araya gelerek “bütünleşik (entegre) bina proje tasarımı ve uygu-
laması” gerçekleştirdi. 

 

Görsel 6: Eser Ofis Binası ve Yenilenebilir Enerji Parkı

Binanın tasarım ve yapım aşamalarında hedeflenen kriter; yüksek performanslı, yenilenebilir ve sürdürülebilir malze-
me-sistemlerin kullanılması ve dünyada yaygın olan LEED Sertifikalı bir bina olmasıydı. Özellikle ısı yalıtım uygulamala-
rında, mevcut yerel yönetmelik gereklerinin üzerinde, uluslararası standartlara uygun malzeme ve kalınlıklar kullanıldı. 
Binanın yapı malzemelerinin seçiminde; çevre, sağlık, hijyen, en yakın bölgeden temin, yerli ürün tercihi ve geri dönüşüm 
gibi kriterler dikkate alındı. 
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Yüksek bir enerji performansı elde edilmesi bağlamında bina özellikleri şöyledir:

 ► Bina çatısında 120 mm, dış cepheye açık duvarlarda ise 80 mm yalıtım yapıldı. 

 ► Binada camlar üçlü cam (triple-glazed) ve yarı reflekte olarak tasarlandı. 

 ► Binanın ısıtılmasında ve soğutulmasında “Su Soğutmalı VRV Sistemi” seçildi. Sistemde, çevreye duyarlı soğutucu 
akışkan kullanıldı. Islak hacimlerde ise döşemeden ısıtma yapıldı.

 ► Binanın taze hava ihtiyacı için klima santralleri kullanıldı. Yaz-kış moduna göre, ısıtılmış ya da soğutulmuş taze 
hava mekânlara gönderiliyor, “CO2 sensörleri” ile kontrol ediliyor. İhtiyaca göre hava debisinin ayarlanması için ana 
dağıtım kanallarında “VAV kutuları” kullanıldı.

 ► Bina çatısına ve bina dış güney yüzeyine, güneş kırıcılarının üzerine elektrik üretimi amacıyla 6 kW kapasiteli güneş 
PV elektrik panelleri yerleştirildi.

 

Görsel 7: Güneş kırıcıların üzerinde ve güney cephede binaya entegre PV elektrik panelleri, çatıda PV elektrik panelleri
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 ► Bina çatısında, elektrik üretimi amacıyla 1 kW kapasitede rüzgâr 
türbini bulunuyor. 

 ► Sıcak su elde edilmesi amacıyla 4 adet güneş sıcak su kolektörü 
kullanıldı.

 ► Isıtma ve soğutma yüklerinin bir bölümünü karşılayabilmek amacıyla, 
60 kW’lık toprak kaynaklı ısı pompası kullanıldı ve bina çevresine 5 
adet 120 m derinlikte sondaj kuyusu açıldı. Toprak kaynaklı ısı pom-
pası ile toprak altındaki ısı kullanılarak, yazın soğuk, kışın ise sıcak 
su elde ediliyor.

 ► 1 adet 90 kW termal kapasiteye sahip kojenerasyon ünitesi (doğal 
gazdan elektrik ve sıcak su üretimi) kullanıldı. Ayrıca absorpsiyonlu 
soğutma grubu, trijenerasyon ile soğutmaya destek sağlanıyor.

Görsel 9: Mikro kojenerasyon ve trijenerasyon sistemi

Görsel 8: Çatıda rüzgâr türbini
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 ► Toprak kaynaklı ısı pompası, soğutma grubu ve trijenerasyon ünitesi kullanılarak, pik yüklerin oluştuğu saatler hari-
cinde sıcak su, soğuk su ve buz depolaması yapılıyor. Bunun için 2 adet enerji deposu ile 1 adet buz tankı tasarlandı.

Görsel 10: Buz tankı

 ► Mekanik sistemlerde kullanılan tüm motorlar o yıllardaki verimlilik sınıfına göre yüksek enerji verimli olarak, pompa 
ve fanlar frekans kontrollü olarak seçildi. 

 ► Mekanik tesisat sistemlerinin maksimum enerji verimliliği sağlayacak şekilde çalışabilmesi için mekanik otomas-
yon ve aydınlatma otomasyonunu kapsayan bir “bina yönetim sistemi (BYS)” kuruldu.

 ► “Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi (EİYS)” ve “TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS)” oluşturuldu.

 ► LED aydınlatma, aydınlatma otomasyonu ve gün ışığı ışık bacaları kullanıldı.

Görsel 11: Çatıda ışık bacaları
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 ► Gri su arıtma sistemi yağmur toplama sistemi kuruldu.

Görsel 12: Gri su arıtma tesisi

 

Görsel 14: Binadaki su sistemleri gösterimiGörsel 13: Binadaki ısıtma/soğutma sistemleri gösterimi
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Yukarıda özetlenen sistemlerin kullanılması ile ASHRAE 90.1-2007 Standardına göre enerji tüketimi; %38,96, su tüketi-
mi; %58,55 azaltıldı, hava kalitesi de ASHRAE 62.1 -2007 Standardına göre; %30 artırıldı.21

5.5.2. MEB Ankara Eryaman Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
ETKB ve ÇŞB tarafından desteklenen yeşil binalardan biri de “Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi” kapsa-
mında bütünleşik bina tasarımı yöntemi ile projelendirilen MEB Ankara Eryaman Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüst-
ri Meslek Lisesi’dir. Bu lise, okul binası, spor salonu ve misafirhane olmak üzere 3 yapıdan oluşuyor. 

“Tüm sınıflarda ve atölyelerde doğal havalandırma imkânı, geçiş dönemlerinde (baharlarda) doğal havalandırma ile 
iklimlendirme sistemi prensibi uygulandı.

Görsel 15: Okul Binası’nda enerji verimliliği uygulamaları

Görsel 16: Okul giriş (kuzey) cephesi, derslikler ve uygulamalar

21. http://www.emo.org.tr/ekler/76441652bb56f52_ek.pdf 
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Görsel 17’de görüldüğü üzere konvansiyonel bina enerji modelinden yüksek performanslı bina hedeflerine aşağıdaki 5 
iyileştirme adımında ulaşıldı: 

 ► Havalandırma sisteminde %70 ısı geri kazanımlı klima santralleri kullanıldı. 

 ► Yüksek performanslı bina kabuğu tercih edildi.

 ► Güneş bacaları ile doğal aydınlanma kullanıldı ve uygun güneş kırıcı yerleşimleri ile aydınlatma kontrolü sağlandı. 

 ► Yüksek verimli toprak kaynaklı ısı pompası, absorpsiyonlu chiller ve kojenerasyon ünitesinden oluşan sürdürülebilir 
mekanik tesisat bütünleştirilmesi yapıldı. 

 ► Atölyelerde havalandırmaya destek olan güneş duvarı, elektrik üretimi sağlayan fotovoltaik ve kafeterya, atrium 
mahallerindeki havalandırmaya destek sağlayan yeraltı borulama sistemleri ile yıllık enerji katkıları eklendi”22.
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Görsel 17: Okul için yapılan enerji iyileştirmeleri uygulamaları ve sağlanan metrekare başına yıllık enerji tüketim oranları

5.5.3. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Pasif Bina
Pasif ev, Almanca “Passivehausen” kelimesinden gelir. Almanca “haus” ev anlamında kullanılır. Pasif bina, enerji verimli, 
konforlu, ekonomik ve çevre dostu konsepti ile 1991 yılında geliştirilen bir bina standardıdır. 

Pasif bina sertifikalandırma işlemi; Almanya’da bulunan Darmstadt Pasif Ev Enstitüsü tarafından yapılıyor. Dünya gene-
linde elli binin üzerinde pasif bina örneği bulunuyor23.

22. https://webdosya.csb.gov.tr/csb/dokumanlar/mhgm0004.pdf Erişim Tarihi: 29.08.2020.
23. www.sepev.org 
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5.6. Pasif Bina Temel Tasarım İlkeleri

Görsel 18’de gösterildiği üzere, pasif bina tasarımında 5 temel ilke bulunur:

 ► Yüksek düzeyde yalıtım (Ud < 0.15 W/(m²K) uygulaması yapılır. Duvarlarda yaklaşık 30-35 santim taş yünü ya da 
cam yünü yalıtım kullanılır.

 ► Son derece yüksek performanslı ve yalıtımlı, sızdırmaz fitilli pencere, kapı sistemleri (Up < 0.8 W/(m²K) kullanılır.

 ► Hava sızdırmaz bina kabuğu (< 0.6 /h @50 Pa); bina inşaatı bittikten sonra, sertifikasyon değerlendirilmesi esna-
sında hava sızdırmazlık testi (blowerdoor test) yapılması zorunludur. Bina içine bir fanla basınçlı hava verilir ve 
kapı, pencere ve kolon-kirişlerden hava akımı, sızma olup/olmadığı ölçülür. 

 ► Isı köprülerinin oluşmasına engel mimari detay çözümleri (Ψ ≤ 0.01 W/(mK) [TbCrit]; bunu sağlamak üzere ısı 
köprüsü oluşmaması için genelde düz geometri şeklinde bina tasarlanır ve plastik ankrajlar kullanılır.

 ► Yüksek verimli, ısı geri kazanımlı mekanik havalandırma sistemi (≥ 75 verimlilik) tercih edilir; bina sızdırmaz olduğu 
için, kullanıcılar için sürekli iç ve dış havayı değiştiren, ısıyı da kaybetmeyen havalandırma sistemi çok önemlidir.

5 TEMEL İLKE;

1. Isı Yalıtımı
U ≤ 0,15 W/m2K
Uw ≤ 0,8 W/m2K

YILLIK ISITMA ENERJİSİ İHTİYACI ≤ 15 Kwh/(m2)

5. Mekanik Havalandırma Sistemi
MVHR Isı geri dönüşümü: ŋ ≥ 0,75

2. Isı Köprüleri
ψ ≤ 0,01 W/mK

4. Sızdırmazlık
@ ± 50 Pa 0,6 AC/H

3. Üçlü Cam
(Low-e)

0,8 W/m2K
Yansıma oranı: %50-55

Görsel 18: Pasif Bina’nın 5 temel ilkesi
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5.7. Pasif Binanın Sağladığı Avantajlar

Az miktarda enerji kullanılarak ısıtma ve soğutma sağlanabilir. Konvansiyonel binalara göre %90 oranında enerji ve-
rimliliği sağlanır. Pasif binalarda ısıtma ve soğutma için harcanan yıllık enerji metrekarede 15 kWh civarındadır. Isıtma, 
soğutma, havalandırma, aydınlatma, sıcak su ve elektrik tüketimini kapsayan birincil enerji ihtiyacı ise metrekarede yılllık 
120 kWh düzeyindedir. Pasif binalar, ısı geri kazanımlı havalandırma sistemi ile bina içine sürekli temiz hava sağlayarak 
bina kullanıcılarının konforunu da önemli derecede artırır.

Bu binada entegre mimari tasarım, toplu taşıma ve yaya ulaşımını destekleyen konum, yeşil çatı sistemi, yeşil peyzaj 
alanı, doğal aydınlatmayı destekleyen mimari, 3 camlı pencere sistemleri ve ısı yalıtımlı doğrama sistemi, yüksek ısı 
yalıtımlı bina kabuğu, toprak kaynaklı havalandırma / ısı dengesi sistemi, su kaynaklı soğutma sistemi, su yeniden kulla-
nım / arıtma sistemleri, düşük enerji kullanan LED aydınlatma, güneş panelleri ve Görsel 18’deki pasif binaların 5 temel 
kriteri esas alınarak; yıllık ısıtma-soğutma enerjisi: 15 kWh/m² olarak sağlandı24:

Görsel 19: Gaziantep BB Pasif Bina (hem Pasif Bina hem de LEED Platin Sertifikalıdır).

24. http://www.gastroantep.com.tr/files/ekolojik-bina-projesi.pdf Erişim Tarihi:
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5.8. Sonuç

İlk yatırım maliyetleri konvansiyonel binalara göre yaklaşık; %5-10 civarında artsa da bina ömrü boyunca sağladığı işlet-
me, bakım maliyetinden tasarruf edilmesi ve çevresel emisyonların azaltılması yeşil binaların tercih edilmesini sağlar. 

Ayrıca COVID-19 salgını döneminde verimliliğin dışında, iç hava kalitesi, doğal havalandırma, insan odaklı aydınlatmanın 
uygulanması, “uçucu organik bileşenlerin (VoC)”, kimyasal boya, yapıştırıcı vb. malzemelerin kullanılmamasının çok 
önemli olduğu bir süreç ortaya çıktı. Bu da yeşil binaların önemini daha da artırdı.

Türkiye’de gerek kamuda gerekse özel sektörde bu nedenlerle yeşil binaların giderek yaygınlaşması, kentsel dönüşüm, 
yeşil kampüs, sürdürülebilir şehir çalışmalarında da öncelikler arasında yer alması gerekir25.

25. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi için bkz. * ASHRAE Standard 189.1, 2017, “Standard for the Design of High-Performance Green Buildings”.
*  ASHRAE Uygulama El Kitabı (2003). “Nemlendiriciler”, Bölüm 20, TTMD Yayınları, İstanbul.
*  ASHRAE Sistemler ve Ekipmanlar El Kitabı, (2004). “Sistem Seçimi”, Bölüm 1, TTMD Yayınları, İstanbul.
*  ASHRAE Green Guide, (2018). “The Design, Construction, and Operation of Sustainable Buildings – 5. Basım”, Elsevier, New York.
*  Çakmanus, İ., Özbalta, T., 2008, Binalarda Sürdürülebilirlik: Ömür Boyu Maliyete İlişkin Yaklaşımlar, İstanbul: Doğa Sektörel Yayın Grubu.
*  Çakmanus İ., Toprak G., Künar A, Gülbeden A., (2010). “A Case Study in Ankara for Sustainable Buildings” REHVA World Climate Congress.
*  Hausladen, G., Saldanha, M., Liedl, P., Sager, C., (2011). “Climate Design – Solution for Buildings That Can Do More With Less Technology“.
*  Kılkış, B., (2009). “What is a High Performance Building and What is Not? Description, Definitions and Basic Functions”, TTMD Journal, 

Mart-Nisan 2009.
*  Roaf, S., (2003). “Ecohouse 2: A Design Guide”, Architectural Press, Oxford.
*  Yeang, K., (2012). Ekotasarım Ekolojik Tasarım Rehberi (Çev. D. Eryıldız, S. Eryıldız), İstanbul: Yem Yayınları.
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6. Yeşil Kampüs
Arif Künar

6.1. Giriş

Üniversiteler, “sürdürülebilirlik” çalışmalarının en etkili yapılabileceği ortamlardır. Araştırma ve uygulama yapabilecek 
öğretim üyeleri ve öğrencilere sahiptir. Geleceğin uygulayıcılarını, mühendislerini, karar vericilerini yetiştirirler. Kamuo-
yunu ve diğer kurumları yönlendirebilme, örnek olabilme potansiyeline ve altyapısına sahiptirler. 

Kampüsler; ulaşım, enerji, su, atık yönetimi, haberleşme, IoT, alt ve üst yapı yerleşkesi olarak, kentlere örnek oluşturan 
yapılardır. Aynı zamanda kampüsler; sosyal, politik, teknolojik ve kültürel anlamda değişen yaşamın önemli bir parçası, 
ulusal ve uluslararası düzeyde de çevresel ve toplumsal sorumluluk bilinci kazandırmanın, örnek olmanın yanı sıra, mes-
leki eğitim ve öğretimin gerçekleştirildiği, AR-GE ve bilimsel deneylerin oluşturulduğu ortamlardır.

Giderek artan iklim ve kaynak krizi nedeniyle, üniversiteler / kampüsler / yerleşkeler; en baştan planlanırken, alan se-
çilirken, tasarlanıp, projelendirilirken ve inşa edilirken bulunduğu çevreye, doğaya en az zarar vermeyi amaçlamalı, mi-
nimum ulaşım, enerji, su, malzeme kullanmalıdır. Kampüs içindeki bina uygulamalarında enerji etkinliğini ve iç hava 
kalitesini öne çıkaran, kullanıcı odaklı bir bakışla ömür boyu maliyet esaslı olarak yapılmalıdır. 

6.2. Yeşil Kampüs Nedir?

Yeşil kampüs; dünyada giderek önem kazanan “sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme hedefleri” kapsamında, üni-
versite yerleşkelerinin ve eğitim sistemlerinin sürdürülebilirlik ilkelerine göre tasarlamaları ve dönüştürülmeleri, uygu-
lamaları olarak ifade edilir. Yeşil kampüs, dünyadaki eğitim kurumlarında çevresel açıdan sürdürülebilir uygulamalar 
oluşturma çabalarını temsil eden bir kavramdır. 

Yeşil kampüsün, standart bir kampüsten en önemli farkı; öncelikle sürdürülebilir yerleşke- yeşil kampüs vizyonu ve 
eylem ana planı, yol haritası oluşturulması, bu eylem ve hedefler doğrultusunda da bir sürdürülebilirlik ofisi / koordinas-
yon birimi kurularak, bu uygulamalara başlanmış olması şeklinde belirtilebilir. Görsel 1’de sürdürülebilir / yeşil kampüs 
tasarım süreci için örnek bir model gösteriliyor.

Bu kapsamda yeni binaların yeşil bina standartlarında yapılmasının yanı sıra, öncelikle kampüste bulunan bina kabukla-
rının iyileştirilmesi, az su isteyen yerel bitki peyzajı, verimli aydınlatma sistemlerinin kullanımı, merkezi ısıtma/soğutma 
(varsa) havalandırma sistemlerinin revizyonu ve iyileştirilmesi, dersliklere ısı geri kazanımlı mekanik havalandırma sis-
temleri vb. eklenmesi değerlendirilmelidir. Ayrıca kampüs içi ulaşım (elektrikli araçlar, bisiklet kullanımı, e-scooter vb.), 
yenilenebilir enerji sistemleri kullanımı, atık yönetimi vb. yöntemler ile desteklenmelidir.
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Sürdürülebilirlik Vizyonu
Özgün bir sürdürülebilirlik bakış açısıAş
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a 1
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a 2
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a 3

Aş
am

a 4
Aş

am
a 5

Sürdürülebilirlik Komitesi
Politika, hedef ve amaçların belirlenmesi, kaynak sağlama

Stratejiler

Öğretim

• Lisans-Lisans üstü dersler ve 
sertifika programları

• Konferans, seminer, çalıştaylar
• Uzaktan öğretim
• Sınıflar, laboratuvarlar
• Diğer...

• Çevresel, sosyal, ekonomik 
konularda disiplinlerarası 
çalışmalar

• Küresel iklim değişikliği
• Kirliliği önleme
• Atıkları azaltma
• Çevre ve iş sağlığı
• Çevre hukuku
• Yenilenebilir enerji
• Çevre ekonomisi
• Bölgesel kalkınma
• Yoksulluk
• Diğer...

• İklim değişikliğini azaltma 
ve uyum

• Enerji verimliliği
• Su verimliliği
• Temiz ulaşım
• Atık yönetimi
• Doğa koruma ve iyileştirme
• İş sağlığı ve güvenliği
• Kaynak koruma
• Kirlilik önleme
• Yeşil binalar
• Organik atıkların 

değerlendirilmesi
• Satın alma süreçleri
• Eşitlik
• Engelliler
• Diğer...

• Kampüs personel ve 
öğrencileri

• Mezunlar
• İş birlikleri (kamu kurumları, 

özel sektör, sivil toplum 
kuruluşları, dernekler...)

• Farkındalık çalışmaları
• Toplum projeleri
• Eşitlik
• Dezavantajlı kesimlere erişim
• Diğer...

Araştırma Toplumsal Erişim ve İş Birlikleri Kampüste Sürdürülebilirlik

Misyon
Sürdürülebilir üniversite kavramını içselleştirmek

Sürdürülebilir Ofis
Koordinasyon

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜNİVERSİTE

Görsel 1: Sürdürülebilir / yeşil kampüs tasarım süreci için örnek bir model26

6.3. Yeşil Kampüs Sertifikaları ve Kriterler

Üniversite kampüsleri enerji ve su tüketiminin yüksek olduğu, kampüs içi ve dışı ulaşımın yoğun olduğu yapı bileşenleri-
dir. Yeni yapılacak kampüslerde ve aynı zamanda mevcut kampüslerde enerji ve çevresel performansın artırılması için 
“yeşil kampüs sertifikasyon” sistemleri kullanılır. Yeşil kampüs sertifikasyon sistemleri, bütün bu konularda üniversite-
lere rehberlik eder.

Sürdürülebilir ve yeşil üniversite kampüsleri tasarlamak, kapsamlı ve uzun vadeli bir süreç yönetimini gerektirir. Bu 
süreçte, yeşil / sürdürülebilir üniversite kampüslerine yönelik kriterleri oluşturmak; altyapısal, yönetimsel ve işletmeye 
dair düşünmeyi gerektiren en önemli bileşenler arasında yer alır. Bu anlamda yol gösterici ilk araçlardan biri “Tallories 
Sürdürülebilir/Yeşil Üniversiteler Deklarasyonu”dur.

Tallories Deklarasyonu 1990 yılında öncelikle 22 üniversitenin davet edildiği bir konferansın çıktısı olan “sürdürülebilirlik” 
temalı bir aksiyon planıdır. Bu deklarasyon sürdürülebilir üniversiteler için en önemli temellerden biri oldu. Günümüzde, 
ellinin üzerinde ülkeden 500’ün üzerinde üniversite bu deklarasyonu imzaladı.

26. S.A. Günerhan, H. Günerhan, “Türkiye İçin Sürdürülebilir Üniversite Modeli”, Mühendis ve Makina, cilt 57, sayı 682, s. 54-62.
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Bu belge, yükseköğretim kurumlarının gelişim, yaratıcılık, destek ve sürdürülebilirliği devam ettirme konularında öncü 
olacağını belirten bir deklarasyondur. Deklarasyon sonunda tüm katılımcılar aşağıda bir kısmı belirtilen sürdürülebilirlik 
konusundaki eylemleri yapmayı kabul etti: 

 ►  Çevresel olarak sürdürülebilir bir gelecek için sorunları ele almada kamuoyunun, devletlerin, endüstrinin, kuruluş-
ların ve üniversitelerin çevre farkındalığının her tür avantajını değerlendirmek. 

 ►  Tüm üniversiteleri sürdürülebilir bir gelecek için nüfus, çevre ve gelişim konularında eğitim, araştırma, politika 
geliştirme ve bilgi değişimi yapma hususlarında cesaretlendirmek. 

 ►  Çevresel yönetim, sürdürülebilirlik, nüfus ve bunlarla ilişkili alanlarda tüm üniversitelerin, gençleri çevre okuryazarı 
ve duyarlı vatandaşlar olarak mezun edeceği programlar kurmak. 

 ►  Lisans, lisansüstü, mezun ve profesyonel okul öğrencilerine çevre okuryazarlığını öğretebilmek amacıyla tüm 
fakültelerin kapasitesini geliştirebilmek için programlar oluşturmak. 

 ►  Üniversitelerde kaynak tutma, geri dönüşüm ve katı atık azaltımı için programlar kurarak çevresel sorumluluğu 
artırmak. 

 ►  Çevresel sorunların çözümünde sivil toplumun katılımını artırmak. 
 ►  Çevre ve sürdürülebilir gelişim sorunlarını öğretmek ve üniversitelerin kapasitesini artırmak için ilk ve ortaokullarla 

iş birlikleri oluşturmak.”27

Giderek önem kazanan bu çabalara yardımcı olmak, yol haritası oluşturmak üzere benzer şekilde “Sürdürülebilir / Yeşil 
Üniversiteler Deklarasyonu” dışında UNEP “Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı Tüzüğü / Rehberi” yayınladı. 

“UNEP, üniversitelerin yeşil, kaynak etkin ve düşük karbon kampüs oluşturma sürecinde kendi dönüşüm stratejilerini ge-
liştirmeleri ve uygulamalarına destek olmak amacı ile bir araç / rehber yayınladı. Odak noktası üniversite kampüslerinin 
sürdürülebilir planlaması, tasarımı, gelişimi ve yönetimidir. Ayrıca rehber, üniversitelerin küresel platformda sürdürülebi-
lirlik performanslarını arttırmayı hedefler. 

Rehberde kısa ve uzun vadeli hedefler için aşağıda listelenen dört ana kategori tanımlanır: 

 ►  Enerji, karbon ve iklim değişikliği, 

 ►  Su tüketimi, 

 ►  Arazi kullanımı - kampüs ekolojisi, planlama, tasarım ve gelişme, 

 ►  Materyal akışı - satın alma, kirlilik, zehirlilik (toksisite), atık bertarafı ve iyileştirme.”28

Bir başka “Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı” olan; “Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı (ISCN / International 
Sustainable Campus Network), sürdürülebilir kampüs uygulamalarını gerçekleştirmek için üniversiteler, ortak kampüs-
ler ve kolejlerin bilgi, fikir, deneyim alışverişini desteklemek üzere küresel bir forum oluşturur ve öğrenim ve yenilik yo-
luyla sürdürülebilirliğin tüm bileşenlerinin gelişiminde devamlılığı sağlamayı amaçlar. 

27. http://ulsf.org/talloires-declaration/ Akt. Bülent Yeşilata, YEVDES Projesi Eğitim Notları, 2020.
28. http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11964/Greening%20University%20Toolkit%20V2.0.pdf?sequence=1&isAllowed=y/ 

Akt. Bülent Yeşilata, YEVDES Projesi Eğitim Notları, 2020.
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ISCN 2010 yılında ve Küresel Üniversite Liderleri Forumu (GULF / Global University Leader Forum) ile birlikte, üniver-
sitelere sürdürülebilir kampüslerin tasarım sürecinde, kendi önceliklerini ve hedeflerini kurgulayabilmeleri için genel 
bir çerçeve sunma amacı ile Sürdürülebilir Kampüs Tüzüğü’nü hazırladı. Bütünleştirici özelliği ile tüzük çerçevesinde, 
sürdürülebilirliği kapsamlı şekilde ele alabilmek için aşağıda belirtilen üç temel ilkeyi tanımladı: 

 ►  Yapılar ve yapıların sürdürülebilirlik etkileri
 ►  Bütüncül kampüs için plan ve hedefler
 ►  Araştırma, öğretim ve diğer hizmetlerin entegrasyonu

Tüzüğe imza atan her organizasyon; bu ilkeleri uygulamak, her ilkenin altında kendilerine özgü somut, ölçülebilir hedef-
lerini tanımlamak ve performanslarını düzenli olarak ISCN’e raporlamakla yükümlü kılınır.29

Bu genel çalışmaların dışında, bunları tamamlayıcı ve puanlamalar, ölçümler, sertifikasyonlar sunan başka çalışmalar 
da geliştirildi. Örneğin; “İnsanlar ve Gezegen Yeşil Ligi (People & Planet Green League)”, “Yeşil Ölçüm (Green Metric)” 
gibi bu hedeflere yönelik kriterleri ve sertifikası olan sistemler; “yeşil kampüs” değerlendirmelerinde sıkça kullanılıyor ve 
giderek yaygınlaşıyor. Yerleşke-kampüs-altyapı-üstyapı-binalar, enerji ve su kullanımı, atık yönetimi, ulaşım, öğrenim-e-
ğitim-araştırma vb. kriterlere göre puanlamalar yapılıyor. 

“People & Planet Green League”, Birleşik Krallık’ta bulunan üniversitelerin çevresel ve etki performansı ile sıralanan tek 
kapsamlı ve bağımsız lig tablosudur. İngiltere’nin en büyük öğrenci kampanyası olan “People & Planet”in yıllık olarak 
derlediği ve kriterlere göre bir sıralamanın yapıldığı platformdur.30

Bu çalışmalarda üniversiteler tarafından en yaygın ve kabul gören; “Yeşil Ölçüm (Green Metric)”, üniversite kampüsle-
rindeki sürdürülebilirlik çabalarını dünya çapında değerlendirir ve karşılaştırmasını yapar. Değerlendirme platformu, En-
donezya Üniversitesi tarafından 2010 yılında kuruldu. Değerlendirme bir puan olarak yapılır, aynı zamanda üniversiteler 
rekabetçi bir ortam ile ülkelerinde, kıtalarında ve tüm dünya çapında ayrı ayrı sıralanır.

“UI Green Metric” derecelendirme sisteminin ana amaçları şöyle sıralanır: 

 ►  Eğitimde sürdürülebilirlik ve yerleşkelerin yeşillendirilmesinde akademik alana katkıda bulunmak. 
 ►  Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda üniversitelerde sosyal değişimi sağlamak. 
 ►  Dünya genelinde yükseköğretim kurumlarında sürdürülebilirlik konusunda bir öz değerlendirme sistemi oluşturmak. 
 ►  Devleti, uluslararası ve yerel çevre ajanslarını ve toplumu üniversite yerleşkelerindeki sürdürülebilirlik programları 

konusunda bilgilendirmek. 

Bu sıralama sistemi; belirli bir derecelendirme sisteminden ziyade günümüzde oluşturulmuş bütün sürdürülebilir değer-
lendirme ve derecelendirme sistemlerini örnek alır ve üniversite yerleşkeleri için en geçerli sistemi üretmeye çalışır. Bu 
sistemler arasında “The Holcim Sustainability Awards”, “Greenship (LEED yeşil bina sertifika ve değerlendirme sistemi 
esas alınarak Green Building Council of Indonesia tarafından oluşturulan bir sistem)”, “Stars” ve “The College Sustaina-
bility Report Card (Green Report Card) bulunur.31

29. http://bildungskoalition.ch/media/medialibrary/2012/02/ISCNGULF_Charter_Guidelines_2010102 7.pdf/ Akt. Bülent Yeşilata, YEVDES Projesi 
Eğitim Notları, 2020.

30. Yeşil Kampüs: Kapsam | Uygulama | Yönetim, Ed. Prof. Dr. M. Kemal Öktem Doç. A. Selin Mutdoğan, Hacettepe Yayınları, 2020, s. 44-45.
31. www.greenmetric.ui.ac.id
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Türkiye’de birçok üniversite “Yeşil Ölçüm” için her yıl başvuruda bulunur. Her ülkenin en yüksek “Yeşil Ölçüm” puanına 
sahip olan üniversiteler listesi yayınlanır. 2019 Yılı “Yeşil Ölçüm” üniversite sıralamasında ilk beşte; İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, ODTÜ, Özyeğin Üniversitesi ve Kıbrıs Uluslararası Üniversitesi yer aldı32. Başvuran 
üniversiteler Tablo 1’deki puanlama sistemine göre değerlendirilir.

Tablo 1: “Yeşil Ölçüm (Green Metric)” puanlama kriterleri33

Kategori ve Göstergeler Puan Ağırlık

1 Yapı ve Altyapı (SI) %15

SI1 Açık alanın toplam alan içindeki oranı 300

SI2 Yerleşkedeki ormanlık alan 200

SI3 Yerleşkedeki ağaçlandırılmış alan 300

SI4 Yerleşkedeki ormanlık ve ağaçlık alanlar dışında su emici alanlar 200

SI5 Yerleşke popülasyonu ile açık alan oranı 300

SI6 Sürdürülebilirlik için ayrılan bütçe 200

Toplam 1500

2 Enerji ve İklim Değişikliği (EC) %21

EC1 Enerji tasarruflu cihaz kullanımı 200

EC2 Akıllı bina uygulamaları 300

EC3 Yerleşkedeki yenilenebilir enerji kaynakları 300

EC4 Elektrik tüketiminin yerleşke nüfusuna oranı 300

EC5 Yenilenebilir enerjinin toplam enerji kullanımına oranı 200

EC6 Yeşil bina uygulamaları 300

EC7 Sera gazı salınımı azaltma politikası 200

EC8 Kampüs açık alan ve nüfusunun toplam karbon ayak izine oranı 300

Toplam 2100

3 Atık (WS) %18

WS1 Geri dönüşüm programı 300

WS2 Yerleşkede karton ve plastik kullanımının azaltılması 300

WS3 Organik atıkların değerlendirilmesi 300

32. https://ncc.metu.edu.tr/tr/yesil-kampus 
33. www.greenmetric.ui.ac.id 
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Kategori ve Göstergeler Puan Ağırlık

WS4 İnorganik atıkların değerlendirmesi 300

WS5 Toksik atık geri dönüşümü 300

WS6 Kanalizasyon atıklarının bertarafı 300

Toplam 1800

4 Su (WR) %18

WR1 Su koruma programı 300

WR2 Su geri dönüşüm programı 300

WR3 Su verimli cihazların kullanımı 200

WR4 Arıtılmış su tüketimi 200

Toplam 1000

5 Ulaşım (TR) %18

TR1 Motorlu araçların yerleşke nüfusu içindeki oranı 200

TR2 Yerleşke içi ring servisinin yerleşke nüfusuna oranı 300

TR3 Sıfır emisyon araç politikası 200

TR4 Sıfır emisyon araçların yerleşke popülasyonuna oranı 200

TR5 Park alanlarının yerleşke alanına oranı 200

TR6 Park alanlarının son 3 yılda azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılması 200

TR7 Özel araç kullanımını azaltacak özel uygulamalar 200

TR8 Yayalara yönelik politikalar 300

Toplam 1800

6 Eğitim ve Araştırma (ED) %18

ED1 Sürdürülebilirlik ile ilgili derslerin toplam derslere oranı 300

ED2 Sürdürülebilirlik araştırmalarına ayrılan bütçenin toplam bütçe içindeki oranı 300

ED3 Sürdürülebilirlikle ilgili yayınlar 300

E4 Sürdürülebilirlikle ilgili etkinlikler 300

E5 Sürdürülebilirlikle ilgili öğrenci organizasyonları 300

E6 Sürdürülebilirlikle ilgili web sitesi 300

E7 Sürdürülebilirlik Raporu 1800

Genel Toplam 10000
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6.4. Yeşil Kampüs Örnekleri

Türkiye’de yeşil kampüs, ilk kez 2012 yılında ODTÜ, 19 Mayıs, Muğla ve Sabancı Üniversiteleri ile birlikte “İklim Dostu 
Üniversite Yerleşkeleri” başlığıyla bir TÜBİTAK Projesi olarak geliştirildi ancak proje maalesef başlamadı. 

En kapsamlı “yeşil kampüs” uygulama projelerinden biri, 2011 yılında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde başlatıldı. Gü-
nümüzde birçok üniversite “yeşil kampüs”, “sürdürülebilir kampüs”, “akıllı kampüs”, “yeşil ölçüm” çalışmaları konusunda 
harekete geçildi. 

6.4.1. KKTC ODTÜ Yeşil Kampüs Projesi 
“Yeşil kampüs”, 2011 yılının ilk yarısında farklı öğrenci topluluklarının, “kampüsteki enerji ve su kaynaklarının israfının 
önlenmesi” amacıyla yürüttükleri faaliyetler ile başlatılan ve konuya ilgi duyan öğrenci, akademik ve idari personelin 
katılımlarıyla kapsamı genişleyen bir toplumsal sorumluluk çalışmasıdır. Burada “Yeşil Kampüs”, sürdürülebilir ve iklim 
dostu bir çevre için yola çıkmış gönüllü bir oluşumdur. 

Bu oluşumun amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 ►  Kampüs dâhilindeki enerji üretimi, iletimi ve tüketimindeki verimliğin artırılması.

 ►  Bilinçsiz kullanım ve israfın önlenmesi.

 ►  Enerji maliyetlerinin sürdürülebilir kılınması amacıyla kampüsün karbondioksit salınımının azaltılması.

 ►  Arazi kullanımı ve yağmur suyu yönetim planı ile doğal kaynakların korunmasının sağlanması.

 ►  Atık yönetim planı ile çevre kirliliğinin önlenmesi, toplumun enerji ve çevre konularında bilinçlendirilmesi.

 ►  İklim değişikliği ile mücadele edilmesi.

Bu amaçlar doğrultusunda ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü; “Yeşil Kampüs Strateji Belgesi” ile stratejilerini, hedeflerini ve 
hedeflere yönelik eylemlerini ortaya koydu. 

Bu eylem planı aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 ►  Strateji belgesinin temel politika, amaç ve hedefleri doğrultusunda kurumsal yapılanmayı gerçekleştirmek.

 ►  Strateji belgesinin temel politika, amaç ve hedefleri doğrultusunda dış finansman olanaklarını geliştirmek, iş bir-
liklerini güçlendirmek, paydaşlara yönelik bilinçlendirme etkinliklerini artırmak.

 ►  Strateji belgesinde belirtilen temel politika, amaç ve hedeflerine ulaşmak için hayata geçirilen eylemlerin bir sonuç 
göstergesi olarak uluslararası düzeyde tanınırlığı olan konu ile ilgili bir sertifikaya sahip olmak.

 ►  Enerji tüketimini ve kayıplarını azaltmak, enerji kullanım verimliliğini arttırmak.

 ►  Yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut binalarda kullanımını yaygınlaştırmak ve yeni yapılacak binalarda yenile-
nebilir enerji sistemlerine öncelik vermek.

 ►  Enerji üretim, iletim ve dağıtımında verimliliği arttırmak, elektrik üretim ve dağıtım altyapısındaki enerji kayıplarını 
azaltmak.
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 ►  Uluslararası standartlarda iç-dış ortam hava kalitesine ulaşmak.

 ►  Çevresel gürültüyü önlemek ve kontrol etmek.

 ►  Etkin bir atık ve geri dönüşüm yönetim sistemi kurmak.

 ►  Arazi kullanımı, su yönetimi ile doğal kaynakların korunmasını sağlamak.

 ►  Satın alma dönüştürme ve lojistik faaliyetlerini de kapsayan çevre-enerji odaklı bir yönetim sistemi kurmak.

“Yeşil Kampüs Koordinasyon Kurulu”, “Strateji Belgesi”nin temel politika ve amacına uygun faaliyetlerin gerçekleştiril-
mesini, tedbirlerin alınmasını, sonuçların değerlendirilmesini ve birimler arası koordinasyonu sağlamak üzere kampüs 
rektörü tarafından “Yeşil Kampüs İnisiyatifi” gönüllüleri arasından seçilen akademik, idari personelden ve öğrencilerden 
oluşur.

Kurul eşit oy hakkına sahip 4’ü öğrenci, 4’ü akademik ve 4’ü idari personel olmak üzere toplam 12 üyeden oluşur. Ku-
rulun başkanı yoktur ve sekreterlik sistemi ile faaliyetlerini yürütür. “Yeşil Kampüs Koordinasyon Kurulu”nun yönettiği 
faaliyetler üçe ayrılabilir:

Yeşil Ofis Faaliyetleri: 
“Yeşil Kampüs Strateji Belgesi”ne yönelik örgütlenme faaliyetleri; tanıtım faaliyetleri, kurumsal iletişim, sosyal ve kül-
türel faaliyetler, dış ilişkilerin geliştirilmesine ve dış paydaşlar ile iş birliklerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler, bilinç 
düzeyinin arttırılmasına yönelik faaliyetler, kalite sistemlerinin kurulmasına yönelik faaliyetler ve “Yeşil Kampüs Strateji 
Belgesi”nin “yeşil satın alma yönetimi” başlığı altındaki faaliyetler olarak özetlenebilir. 

Enerji Faaliyetleri: 
“Yeşil Kampüs Strateji Belgesi”nin “sürdürülebilir enerji yönetimi” başlığı altında gerçekleştirilecek faaliyetlerini kapsar.

Çevre Faaliyetleri: 
“Yeşil Kampüs Strateji Belgesi”nin “sürdürülebilir çevre yönetimi” başlığı altında gerçekleştirilecek faaliyetlerini içerir.

Faaliyetler “Yeşil Kampüs Koordinasyon Kurulu” içerisinde oluşturulan üç ekip tarafından yürütülür. Buna göre, “Yeşil 
Ofis Sekreterliği ve Ekibi” “Yeşil Ofis” faaliyetlerini yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak, “Enerji Ekibi” enerji faaliyet-
lerini yürütmek, “Çevre Ekibi” de, çevre faaliyetlerini yürütmekle görevlidir.

6.4.2. İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde “Yeşil Kampüs Ofisi” sürdürülebilirlik faaliyetlerini yürütür. Yapılan organizasyonlar ve 
disiplinli çalışmanın sonucu olarak 2018 yılında yayınlanan “Yeşil Ölçüm” sıralamasında dünyada 67., Türkiye’de ise 1. 
olarak başarı gösterdi.34 İTÜ, yeşil kampüs çalışmalarına sürdürülebilir peyzaj etrafında yoğunlaştı. Bu alanda kurakçıl 
bitkiler, gölet ve çevresinin düzenlenmesi gibi birçok değerli çalışmaya imza attı. 

34. www.yesilkampus.itu.edu.tr 
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Yapılan düzenlemelerle öğrencilerin ve akademisyenlerin kampüste geçirdikleri zamanın ciddi bir şekilde arttığı göz-
lemlendi. Ayrıca Ayazağa Kampüsü’nde yaya ve bisiklet öncelikli bir ulaşım modelini benimseyerek bisiklet (Görsel 2 
ve Görsel 3) ve yaya yolları, engelli rampaları ve kaldırımların engelli araçların rahatça kullanabileceği standartlara ge-
tirilmeleri gibi çalışmalar yapıldı. Kampüs içerisinde yapılan bisiklet yollarında yağmur suyu emilimi olan malzemeden 
faydalanıldı. Kampüsteki bitkilerin sulaması bu sayede yapılabiliyor. 

 

Görsel 2 ve Görsel 3: İTÜ bisiklet yolu

Ayrıca sürdürülebilirlik dersi, tüm bölümlerin müfredatına birinci sınıfta okutulmak üzere eklendi. Araştırmacıların sürdü-
rülebilirlik çalışmaları özel olarak destekleniyor”.35

6.4.3. Adana Çukurova Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi, enerji yönetimine çok dikkat ederek daha fazla enerji tasarrufu gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Üni-
versitenin tüm bölümleri kendi enerji tüketimlerini planlıyor. Örneğin yalıtım, LED aydınlatma ve sürdürülebilir teknoloji-
nin kullanımıyla kendi enerji tasarrufu potansiyelini gerçekleştiriyorlar. Çukurova Üniversitesi daha fazla enerji tasarrufu 
sağlayan cihazlar kullanılarak enerji tasarrufunu artırmayı hedefliyor. Bu amaçla son beş yılda aşağıdaki uygulamalar 
gerçekleştirildi:

 ► Tüm aydınlatma elemanları LED aydınlatma ile değiştirildi (%25 tasarruf sağlayan yaklaşık 80.000 LED).

 ► Bilgisayar vb. gibi elektrikli cihazların (A+ ve eşdeğer etiketlerin kullanılmasını zorunlu kılındı) yenisi satın alındı 
(yaklaşık 25.000 adet ve %80 tasarruf sağlayan eski birimlerle değiştirildi).36 

 ► “Çukurova Üniversitesi Bisiklet Kulübü” proje kapsamında üniversite öğrencisine ve personeline bir ile on beş gün 
arasında bisiklet emanet ediliyor. Bisikletle birlikte kask, kilit ve sepet gibi donanımları da yanında veriliyor. Emanet 
verme ve alma işlemlerinin takibi için de “ÇÜ Bisiklet Takip Sistemi” yazılımı geliştirildi ve yazılımda, emanet verilen 
her bisiklet öğrenci numarası veya personel sicil numarası üzerinden takip ediliyor.

35. www.yesilkampus.itu.edu.tr 
36. https://green.cu.edu.tr/cu/energy/energy-efficient-devices 
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 ► Bisikletin kullanımını yaygınlaştırmak için “Bisiklet Evinde” yapılan faaliyetlerin yanında, kampüs içinde altyapı 
çalışmalar da tamamlandı ve kullanıcıların bisikletlerini park edip kilitleyebilmeleri için farklı noktalara bisiklet 
park yeri inşa edildi”.37

6.4.4. Malatya İnönü Üniversitesi
Yeşil kampüs konusunda çalıştaylar yapan ve uygulama kitapçığı yayınlayan öncü üniversitelerden biri de Malatya İnö-
nü Üniversitesi’dir. Kampüs bazında enerji ve su yönetim sistemi, 2 adet LEED Sertifikalı Yeşil Bina, ülkemizin en büyük 
üniversite-kamu güneş elektrik üretim tesisi (5 MW) ile yeşil kampüs çalışmaları devam ediyor.38

 

Görsel 4 ve Görsel 5: İnönü Üniversitesi yeşil kampüs kitapçığı ve 5 MW PV elektrik üretim tesisi

6.4.5. Ankara ODTÜ Akıllı Kampüs Projesi
“Yeşil Kampüs ve Akıllı Kampüs” olarak ilk “Uluslararası Akıllı Kampüs Yol Haritası Projesi’ni, ODTÜ Ankara Merkez Kam-
püsü yaptı. 2017 yılında “ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA)”den 835.000 USD proje hibesi alındı.

Projenin kapsamını ve çıktılarını şöyle özetleyebiliriz:

Enerji
 ►  Mevcut Enerji (elektrik ve ısı) Şemaların Çıkarılması

 ►  Mevcut / Planlanan Projelerin Analizi

 ►  Mevcut Maliyet Analizlerinin Tespiti

 ►  Güneş Enerji Kaynak Analizi (çatı tipi, otopark vb.)

37. https://green.cu.edu.tr/cu/energy/bicycle-house  
38. http://www.inonu.edu.tr/tr/1645/ad 
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 ►  CHP (Kojenerasyon-Combined Heat & Power) 
Fizibilitesi

 ►  Akıllı sayaç / SCADA (Supervisory Control And 
Data Acquisition-Merkezi Denetleme Kontrol ve 
Veri Toplama Sistemi) ile ICT (Information and 
Communication Technology-Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri) Sistemlerine Entegrasyon

 ►  Elektrikli Araç Şarj İstasyonları

 ►  Akıllı LED Aydınlatma Gereksinimleri

 ►  Maliyet/Fırsat Analizleri

Ulaşım
 ► Ulaşım Yoğunluk Haritalarının Oluşturulması
 ► Fizibilite Çalışmaları
 ► Araç Paylaşım Sistemleri
 ► Akıllı Park Sistemleri
 ► Akıllı Trafik Yönetim Sistemleri
 ► PV Araç Şarj İstasyonları
 ► Elektrikli Bisiklet Ağı

Su 
 ► Mevcut İçme Suyu / Atık Su Verilerinin İncelenmesi 
 ► Mevcut İşletme/Bakım Maliyetlerinin Analizi 
 ► Akıllı Su Sayacı Fizibilite Çalışması 
 ► Binalarda Atık Su / Yağmur Suyu Geri Dönüşüm Fizibilite Çalışması 
 ► Su Kalitesi / Tüketimi Anlık İzleme Sisteminin Fizibilite Çalışması

Akıllı Binalar 
 ► Bina Kullanım Yoğunluklarının Belirlenmesi 

 ► Bina Tüketim (elektrik-ısı-su) Değerlerinin Belirlenmesi 

 ► Bina İşletme Maliyet Analizi 

 ► Binalarda Enerji Verimliliği İçin Fizibilite Çalışması 

 ► Bina ICT (Information and Communication Technology - Bilgi ve İletişim Teknolojileri) Uygulamaları ve Merkezi 
Güvenlik Sistemi Fizibilite Çalışması 

 ► Öncelik Çalışması ve Maliyet Analizleri

Görsel 6: ODTÜ Kampüsü’nde güneş PV elektrik sistemi ile çalışan elektrikli şarj istasyonu
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“Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT)”
 ► Mevcut/Planlanan Projelerin Değerlendirilmesi 

 ► Kampüs Yönetim Odası 

 ► Gereken Veri Türleri 

 ► SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition-Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi) Entegrasyon 

 ► Anlık Sorun Tespiti 

 ► Yatırım Maliyet Analizi 

 ► İşletme Gider Tasarruf Analizleri

Projenin Ana Çıktıları 
 ► 10 Yıllık Akıllı Kampüs Yol Haritası ve 3 Yıllık Öncelikli Uygulama Planı 

 ► Maliyet / Getiri Analizi 

 ► Olası Pilot Projeler, Teknolojik Seçenekler 

 ► Fonlama İmkânları, İş Modelleri 

 ► Akıllı Kampüs Çalıştayı.39

6.4.6. Sonuç
Türkiye için yeşil kampüslerin artması, kentsel dönüşüm, akıllı şehir vb. kavram ve uygulamalara laboratuvar, AR-GE 
oluşturması, öğrenim gören öğrencilerin de “yeşil kampüsü” oluşturan uygulamaları yaşayarak görmeleri, öğrenmeleri 
ve mezun olduklarında da bunları daha kolay uygulayabilir olmaları açısından oldukça önem arz eder. 

39. Prof. Dr. Ozan Keysan, ODTÜ Akıllı Kampüs Çalıştayı Sunumu, 2017.
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KISIM 2:  ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI

7. İç ve Dış Mekân Aydınlatma
Serhat Özenç

Bu bölümde verimlilik ve / veya performans iyileştirmesi hedeflenen aydınlatma sistemlerinin modernizasyon süreçle-
rinde izlenecek yol ve temel stratejiler anlatılacak. Eğitim dokümanının amacı, bir bina veya dış aydınlatma tesisinin mo-
dernizasyonu sürecinde izlenmesi gereken metodun tanımlanmasıdır. Bu sayede farklı eğitim formasyonundan gelen 
katılımcıların sorumlu oldukları işletmelerde yapacakları modernizasyon çalışmalarında doğru kararlar verebilmelerinin 
ve en genel haliyle konuyla ilgili esaslarla hâkim olmalarının sağlanması amaçlanıyor. Özetle katılımcılara en verimli 
ürün veya teknolojilerin anlatılmasından ziyade verimli ve doğru sistem altyapısı kurulması konusunda izlenmesi gere-
ken stratejiler üzerinde durulacak.

7.1. Giriş

Çoğu durumda aydınlatma sistemleri enerji verimliliği ve modernizasyon çalışmalarında ilk akla gelen yatırım noktası 
olur. Eğilimin bu yönde olmasında etkili olan unsurlar şöyle sıralanabilir:

 ► Aydınlatma endüstrisinde son 10 yılda görülen büyük teknolojik gelişim

 ► Aydınlatmanın çalışan performansı, konfor ve güvenlik faktörleri üzerine etkisinin yüksek olması

 ► Aydınlatma modernizasyon süreçlerinin diğer sistemlerden daha düşük bütçeyle yapılabilmesi

 ► Modernizasyon süreçlerinin hızlı ilerlemesi ve nispeten düşük inşaat operasyonu gerektirmesi

Bina ve ulaşım ağlarında yer alan tüm sistemler için tasarım önemli bir konudur, zira her sistem belirli bir ekonomik yük 
ve bunun karşılığında belirli bir fayda sunar. Bir mühendislik alanının önemi ise, sağladığı ekonomik etkilerden ziyade 
insan konforu ve performansına katkısı üzerinden değerlendirilmelidir. Bu perspektifle bakıldığında ışığın ve aydınlat-
manın insan biyoritmi ve psikolojisi üstüne bilinen etkileri sebebiyle, aydınlatma mühendisliğinin ne derece önemli bir 
unsur olduğu anlaşılabilir. 

Retina metabolik olarak insan vücudundaki en aktif dokulardandır. Beyin de dâhil olmak üzere insan vücudundaki birçok 
dokudan daha fazla oksijen tüketir. Görme fonksiyonunun sağlıklı olarak yerine getirilmesine engel teşkil eden her türlü 
durum bu konuda daha fazla efor sarf edilmesine ve performans kaybı yaşanmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle 
sürekli çalışma koşullarının olduğu çalışma alanları, eğitim ve sağlık yapılarında aydınlatma sistemlerinin tasarımı titiz-
likle yapılmalıdır. Benzer şekilde yollar, tüneller, alt geçitler gibi mahallerde de güvenlik ve kaza risklerinin azaltılması için 
doğru tasarımların yapılması önemlidir.



112 ► Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

Binalarda genel aydınlatma amacıyla tüketilen elektrik enerjisinin miktarı ve oranı, ilgili yapının kullanım amacı, kullanılan 
teknolojinin limitleri, binanın bulunduğu lokasyon ve gün ışığı potansiyeline bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ulusla-
rarası Enerji Ajansı’nın verilerine göre aydınlatma sistemleri dünya üzerinde elektrik enerjisinin %20’sini tüketir. Konuyu 
biraz dramatize etmek istersek bu değerin yaklaşık olarak dünya üzerindeki nükleer santrallerin üretim kapasitesine 
karşılık geldiğini söylememiz yeterli olur.

7.2. Aydınlatma

Bir ortamı ve içerisindeki nesneleri, istenen ölçütlerde görsel algılamaya uygun kılacak şekilde tasarlanmış ışık uygula-
maları aydınlatma olarak tanımlanır. Bir hacmin tamamında belirli kriterler kapsamında talepleri karşılamak amacıyla 
yapılan aydınlatma genel aydınlatmadır. Mekânlarda genel aydınlatmanın yanı sıra çeşitli vurgu, yönlendirme veya fark-
lı aydınlık seviyesine ihtiyaç duyulan kısmi bölgelerin ışıklandırılmasını yapmak amacıyla uygulanan ışıklandırma ise, 
bölgelik aydınlatma olarak tanımlanır. Bölgelik aydınlatma kimi zaman genel aydınlatmanın yetersiz kaldığı noktalarda 
gerekli aydınlık seviyesini sağlamak amacıyla yapılırken kimi zaman da bir nesne üzerine vurgu yapmak ya da estetik 
görüş katmak amacıyla tercih edilebilir. 

7.2.1. Neden Aydınlatma Yapılır?
Genel olarak insanların görme fizyolojilerinin asgari gereksinimlerini sağlamak amacıyla yapılan aydınlatma, farklı en-
düstri ve uygulamalarda teknik, estetik, ticari ya da bilimsel gereklilikler doğrultusunda yapılabilir.

 ► İyi görme

 ► Güvenlik

 ► Mimari ve Estetik

 ► Pazarlama ve Manipülasyon

 ► Fotosentez

 ► Fototerapi ve Biyoritm

 ► İnceleme ve Araştırma

7.2.2. Neden ve Ne Zaman Modernizasyon Yapılır?
Modernizasyon projelerinin temelinde artan işletme maliyetleri, yükselen enerji maliyetleri, ekonomik ömrünü tamamla-
mış sistemler ve yetersiz performans gösteren altyapılar yer alır. Bir tesis genel olarak bahsi geçen sebeplerin bir veya 
birkaçının etkisi nedeniyle modernize edilir. Dolayısıyla modernizasyon projeleri ancak uygun teknik ve ekonomik koşul-
lar oluştuğunda gündeme alınmalıdır. Günümüzde ise artan enerji maliyetleri, gelişen ve maliyetleri düşen aydınlatma 
teknolojilerinin etkisiyle enerji verimliliğinin arttırılması ve işletme maliyetlerinin iyileştirilmesi için bir fırsat yaratıyor.

YÜKSEK İŞLETME GİDERİ: İhtiyaçların artması ve çeşitlenmesi, kullanım sürelerinin uzaması, insanların artan konfor 
limitleri gibi unsurların da etkisiyle aydınlatma için harcanan enerjinin boyutu küçümsenmeyecek boyutlara ulaşır. Buna 
bağlı olarak da birçok koşulda enerji maliyetleri ekipman maliyetlerinden çok daha yüksek olabilir. İster kamu ister 
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özel sektör olsun, birçok yatırım noktasında sistemlerin işletme yükleri düşünülmeden yapılan tercihler sebebiyle satın 
alma sürecinde sağlandığı düşünülen ekonomik faydanın çok daha fazlası 3-5 yıllık işletme sürecinde kaybedilebilir. Bu 
durumun farkındaki işletmeler için verimlilik artırıcı modernizasyon yaklaşımlarının başlıca gerekçesi, yüksek işletme 
giderleridir. Standart bir genel aydınlatma armatürünün 5 yıllık işletme maliyeti ve işletme süresine bağlı oranları aşa-
ğıdaki gibidir:

36W LED ofis armatürünün 4.000 saat yıllık işletme için 5 yıllık maliyet projeksiyonu

 0 TL 100 TL 200TL 300 TL 400 TL 500 TL 600 TL 700 TL 800 TL 900 TL

YATIRIM ELEKTRİK

36W bir LED Panel armatürün yaklaşık 250 TL’lik satın alma bedeline karşılık 5 yıllık işletme maliyeti işletme 
süresine de bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. En kısa işletme süresi koşullarında dahi 5 yıllık enerji 

tüketimi en az satın alma bedeli kadar bir yük oluşturmaktadır.

ENERJİ + YATIRIM
509 TL

SATIN ALMA MALİYETİ
250 TL

5 YILLIK ENERJİ MALİYETİ
259 TL

ENERJİ + YATIRIM
768 TL

SATIN ALMA MALİYETİ
250 TL

5 YILLIK ENERJİ MALİYETİ
518 TL

ENERJİ + YATIRIM
1.028 TL

SATIN ALMA MALİYETİ
250 TL

5 YILLIK ENERJİ MALİYETİ
778 TL

ENERJİ + YATIRIM
1.287 TL

SATIN ALMA MALİYETİ
250 TL

5 YILLIK ENERJİ MALİYETİ
1.037 TL

YÜKSEK ENERJİ MALİYETLERİ: İşletme maliyetleri sistem verimliliği ve enerji maliyetlerine bağlı olarak ciddi bir yük 
oluşturabilir. Genel olarak artış eğilimindeki enerji maliyetleri tasarruf ve verimlilik yaklaşımlarını çok daha önemli hale 
getirir. Eylül 2017-Nisan 2020 tarihlerinde OG abonesi bir ticarethane için elektrik tarifesinde görülen değişim grafikteki 
gibidir: 
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TEKNOLOJİK GELİŞİM: Aydınlatma endüstrisi son 10 yılda teknolojik açıdan büyük bir gelişim gösterirken yine bu 10 
yıl içerisinde birim maliyetlerde dramatik azalmalar görüldü. Bu da aydınlatma alanındaki modernizasyon yatırımlarını 
çok daha makul hale getirdi. 

LED endüstrisindeki gelişim doğrultusunda son 10 yıl içerisinde ürünlerin hem teknik özellikleri hem de verimlilikleri 
ciddi gelişim gösterdi. Özellikle son yıllardaki teknolojik gelişim sonrasında sistem verimlilikleri konvansiyonel çözüm-
lerden çok daha verimli hale geldi ve LED sistem pazar hâkimiyetini eline geçirdi. Performans iyileşmeleri sonucunda 
artan pazar payı ve üretim hacmi sonucunda LED sistem maliyetleri dramatik bir şekilde düştü. Günümüzde düşük güç 
yoğunluğuna sahip bazı ürün tiplerinde konvansiyonel çözümler ile LED sistemler arasında fiyat farkı bulunmuyor.

7.3. 6 Adımda Aydınlatma Modernizasyonu

Doğru ve verimli bir sistem altyapısı kurmak ya da var olan bir sistemi daha verimli bir hale getirmek için izlenmesi ge-
reken aşamalar 6 adımda tanımlanabilir:

7.3.1. 1. Adım: Öncelikli Alanların Belirlenmesi
Verimlilik arttırıcı projeler tasarruf oranı veya miktarından ziyade yatırımın faydaya dönüşme oranına bağlı olarak önce-
liklendirilir ya da ötelenir. Bu açıdan bakıldığında da işletme süresi ve mevcut altyapının teknoloji seviyesi en belirleyici 
unsurlardır. Bu iki unsurun yanı sıra uygulama kolaylığı ve altyapının ihtiyacı ne derece karşıladığı da belirleyici faktörler 
arasında yer alır.

İŞLETME SÜRESİ: Yatırımlarda önceliğin yıllık işletme süresinin en yoğun olduğu kısımlara verilmesi prensip olarak ve-
rilecek en doğru karardır. Genel olarak işletme süresi ne kadar uzunsa yatırımın geri ödeme süresi o denli kısalır. Birçok 
yapıda yapının farklı mahalleri için tanımlanan yıllık işletim sürelerinde dramatik farklılıklar görülebilir. Genel olarak yıllık 
işletme sürelerinin uzun olduğu mahaller modernizasyon yaklaşımları için öncelikli alanlardır. 

YILLIK
İŞLETME
SÜRESİ
(Saat)

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

KÖTÜ ORTALAMA İYİ ÇOK İYİ MÜKEMMEL

Bir yapı içerisinde yer alan 86W devre gücüne sahip 4x18W ofis armatürleri 30W LED alternatifleri ile değiştirilirken aynı 
yapı içerisinde otoparklarda kullanılan 86W gücündeki 2x36W etanj armatürler ise 35W LED muadili ile değiştirildi. Ofis 
alanlarında kullanılan armatürler için yıllık işletme süresi 2.000 saat olup, otopark alanları için yıllık işletme süresi 6.000 
saattir. Buna göre elde edilen tasarruf oranları ve geri ödeme süreleri tablodaki gibidir:
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4x18W FLORESAN

DEVRE GÜCÜ

İŞLETME SÜRESİ

YILLIK TÜKETİM

TASARRUF ORANI

YILLIK TASARRUF MİKTARI

YILLIK TASARRUF BEDELİ

YATIRIM BEDELİ

GERİ ÖDEME SÜRESİ

86 W

172 kWh

-

-

-

-

-

2.000 Saat 6.000 Saat

86 W

516 kWh

-

-

-

-

-

30 W

60 kWh

%65

112 kWh

80,6 TL

250 TL

3,1 YIL

35 W

210 kWh

%59

306 kWh

220,3 TL

305 TL

1,4 YIL

30W LED 2x36W FLORESAN 35W LED

Tasarruf oranı daha az da olsa yüksek işletme süresine sahip mahaller için yıllık tasarruf miktarı daha çok olacağından 
geri ödeme süreleri de daha kısa çıkar. Bu nedenle yatırım alanlarında önceliğin uzun işletme süresi olan mahallere 
verilmesi önerilir.

TEKNOLOJİ SEVİYESİ: Öncelikli alanların belirlenmesin en az işletme süresi kadar önemli olan diğer bir unsur da mev-
cut altyapının teknoloji seviyesidir. Tasarrufun maksimize edilmesi ve dolayısıyla geri ödeme sürelerinin kısaltılması için 
yatırımlarda önceliğin en eski verimsiz altyapıların kullanıldığı alanlara verilmesi gerekir.

Binalar içerisinde farklı teknoloji seviyesinde ürünler bulunabilirken prensip olarak en eski ve verimsiz teknolojinin oldu-
ğu noktaları öncelikli olarak düşünmek çok daha makul olur. Zira konvansiyonel sistemler arasında dahi ciddi verimlilik 
farklılıkları söz konusudur. Genel mahal aydınlatmasında yaygın olarak kullanılan eş ışıksal güce sahip floresan sistem-
lere ilişkin tüketim bilgileri grafikte görülüyor. Prensip olarak yüksek tüketimleri ve düşük verimleri nedeniyle elektroman-
yetik balastlı altyapıların öncelikli olarak modernizasyon kapsamına alınması doğru bir yaklaşım olur. 

Genel mahal aydınlatmasında kullanılan 4x18W veya 4x14W gücündeki floresan sistemlerin 30W LED muadilleri ile 
modernizasyonu durumunda elde edilebilecek tasarruf miktarları grafikteki gibidir: 

61 
72 
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4x14W 
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DEVRE GÜCÜ (W)	

TÜKETİM (Watt) 
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Buradan da anlaşılacağı üzere daha düşük verimliliğe ve dolayısıyla daha yüksek tüketime sahip ürünlerin modernize 
edilmesi durumunda tasarruf oranları ve buna bağlı geri ödeme süreleri de çok daha iyi çıkar. 

UYGULANABİLİRLİK: Özellikle bina içi uygulamalarda kontrol sitemlerinin entegrasyonu ve yerleşim planlarında ne 
derece iyileştirme yapılıp yapılamayacağı önemli bir unsurdur. Genel olarak taş yünü veya metal asma tavan yapısındaki 
tesislerde yerleşim planlarının değiştirilebilmesi ve kontrol sistemleri için gerekli ek kablolamanın uygulanabilmesi çok 
daha kolaydır.

Modernizasyon süreçlerinde karşılaşılan temel problemlerin başında gereğinden fazla adette ekipmanın kullanıldığı 
mahaller gelir. Çoğu durumda altyapı değişikliği teknik ve ekonomik gerekçelerle uygulanamadığından modernizasyon 
süreçleri birebir armatür değişimi prensibiyle yapılır. Yerleşim planlarında değişikliğin inşaat gerektirmeden yapılabildiği 
taş yünü ve metal asma tavan detaylarının bulunduğu kısımlarda yerleşim planlarının iyileştirilerek yenilenmesi hem 
yatırım maliyetlerinin minimize edilmesi hem de tasarruf oralarının arttırılması açısından doğru bir yaklaşım olur.

154 m²’lik bir koridor alanı için yapılan sayısal değerlendirme sonuçları aşağıdaki gibidir:

154 m2

BİRE BİR ÜRÜN DEĞİŞİMİ İLE MODERNİZASYON
 MEVCUT ADET YENİ ADET IŞIK GÜCÜ ÜRÜN GÜCÜ SİSTEM GÜCÜ
 26 26 1.725 Lm 15 W 390 W

MODERNİZASYON BEDELİ: 780 €

YERLEŞİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE MODERNİZASYON
 MEVCUT ADET YENİ ADET IŞIK GÜCÜ ÜRÜN GÜCÜ SİSTEM GÜCÜ
 26 16 2.700 Lm 27 W 368 W

MODERNİZASYON BEDELİ: 640 €

%18 DAHA DÜŞÜK YATIRIM BEDELİ
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7.3.2. 2. Adım: İhtiyaçların Belirlenmesi
Modernizasyon kapsamının belirlenmesiyle birlikte uygulanacak aydınlatma limitlerinin tanımlanması ve retrofit ürünle-
rin asgari düzeyde standartları sağlayacak özellikte seçilmesi esastır. Bunun için de muhakkak ki aydınlatma analiz ve 
hesaplamalarının yapılması gerekir.

Verimli bir aydınlatma sistemi kurmanın birinci kuralı en verimli ışık kaynağını kullanmaktan öte ihtiyaçların doğru belir-
lenmesinden geçer. Ancak ihtiyacın doğru belirlenmesinin ardından tasarım ve malzeme konuları üzerine yaklaşımlarda 
bulunulabilir. Enerji verimliliği kapsamında yapılan çalışmalarda görülmektedir ki altyapıların ihtiyaca yönelik olarak ku-
rulmamasından kaynaklı kayıplar malzeme kaynaklı kayıpların yanında hiç de küçümsenmeyecek oranda olabilir.

STANDARTLAR: Aydınlatma ile ilgili olarak IESNA, CIE, EN vb. uluslararası birçok organizasyon tarafından hazırlanan 
normlar farklı uygulama alanları için doğru aydınlatma tanımlarını oluşturur. Belirli mahallerin aydınlatılmasında esas 
alınan Avrupa Standartları ülkemizde de geçerlidir ve başlıcaları şunlardır:

 1. EN 12464-1: Light and Lighting of Work Places Part 1: Indoor Work Places
 2. EN 12464-2: Light and Lighting of Work Places Part 1: Outdoor Work Places
 3. EN 13201-2: Road lighting - Part 2: Performance requirements
 4. EN 12193: Light and Lighting- Sports lighting
İnsan gözü yüzeyden yansıyan ışığın niteliği ve niceliğine bağlı olarak nesnelerin renk ve lüminans (parıltı) değerlerini 
algılar. Bu algılamada ışığın spektrumu, doğrultusu, kamaşmaya neden olabilecek yüksek lüminans değerine sahip yü-
zeylerin varlığı, gölgelenme, ışık dağılımının düzgünlüğü ve yatay ve dikey aydınlık değerleri gibi birçok parametre etkili 
olabilir. Bu nedenledir ki algı söz konusu olunca sadece aydınlık seviyeleri üzerinden bir değerlendirme yapmak yerine 
doğru aydınlatma tanımlanması büyük önem taşır. Aydınlatma tasarımında amaç sadece belirli bir aydınlık düzeyi elde 
etmek değil, iyi görme koşullarının sağlanmasıdır. Dolayısıyla aydınlatma standartları sadece yatay aydınlık seviyelerini 
değil aynı zamanda, aydınlatmanın düzgünlüğü, renksel yeterlilik, kamaşma ve görsel konfor gibi birçok parametreyi 
de esas alır. En genel haliyle standartlar temel asgari limitler ile bu limitlerin ölçülmesi ile ilgili metodolojileri tanımlar. 
Doğru tasarım için uluslararası standartların temel işletme gereksinimleri ve tasarım gereklilikleri esas alınarak geniş-
letilmesi gerekir. Bir iç aydınlatma tasarımı sürecinde esas alınan kriterler şunlardır; ortalama aydınlık seviyesi – yatay, 
ortalama aydınlık seviyesi – dikey, minimum ve maksimum aydınlık seviyeleri, renk sıcaklığı, renksel geri veri, UGR. 

Lüminans bazlı tasarım yapılması öngörülen yol aydınlatma projelerinde ise esas alınması gereken parametreler şun-
lardır; ortalama parıltı, ortalama düzgünlük, boyuna düzgünlük, TI, EIR
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 Aydınlatma kriterlerinin önemini arttıran durumlar şöyle özetlenebilir:

 ► Görme fonksiyonun kritik olması

 ► Hata maliyetinin yüksek olması

 ► Verimliliğin önem taşıması

 ► Kullanıcıların görme kabiliyetinin normalden düşük olması

 ► Yapılan işin detaylarının olağan dışı küçük boyutlu veya düşük kontrastlı olması

 ► Faaliyet süresinin uzun olması.

Aydınlatma kriterlerinin daha önemsiz olduğu durumlar da vardır:

 ► Yapılan işin detaylarının olağan dışı büyük boyutlu veya yüksek kontrastlı olması

 ► Faaliyet süresinin çok kısa olması

7.3.3. 3. Adım: Yüksek Verimli Ürün Seçimi
Enerjinin ve enerji verimliliğinin dünya genelinde öneminin artmasının da etkisiyle endüstri öncelikle daha verimli ışık 
kaynaklarının üretimi üzerine odaklanır. Aydınlatma endüstrisi özellikle son 10 yıl içerisinde dramatik bir değişim gös-
terirken LED ışık kaynakları konvansiyonel sistemler karşısında oldukça büyük gelişim gösterdi. Yıllar içerisinde belirli 
bir bantta gelişim gösteren konvansiyonel sistemler için büyük ölçüde teknolojik doyuma ulaşıldığı söylenebilirken LED 
sistemler için teknolojik gelişim süreci hâlâ devam ediyor. 

IŞIKSAL VERİM: Bir kaynaktan yayılan ışığın [lm], yine bu kaynağın tükettiği elektrik enerjisine [W] oranı ışıksal verim 
olarak tanımlanır.
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4.000 saat yıllık işletme süresine sahip bir tesiste kullanılacak 4.000 Lümen ışıksal güce sahip bir LED armatürün farklı 
teknoloji seviyelerindeki versiyonları için 6 yıllık toplam maliyet:

Ulaşılan güncel teknolojik ve ekonomik limitler doğrultusunda LED tabanlı sistemler konvansiyonel çözümlere kıyasla 
çok daha verimli, uzun ömürlü ve düşük işletme yüküne sahip altyapıların kurulmasına imkân verir. Fakat bu tarz moder-
nizasyon süreçlerinin doğru yönetilememesi durumunda teknik ve ekonomik açıdan başarısız olunması kaçınılmazdır. 
Bu nedenle ister yeni tasarım isterse modernizasyon çalışması olsun aydınlatma tasarımı ve ekipman seçiminin profes-
yonel bir elden yönetilmesi önemlidir. Kontrolsüzce yapılan LED modernizasyonları, sundukları enerji tasarrufuna karşın 
renk kalitesi, kamaşma, ışıksal kararlılık ve flicker konularında problem teşkil edebilir.

ARMATÜR: Aydınlatma armatürü, içerisinde ışık kaynağı, optik materyal, yardımcı bileşenler vb. birçok parçayı barındı-
ran, kaynaktan çıkan ışığı ihtiyaçlar doğrultusunda kontrol eden ve sınırlayan, içerisindeki bileşenleri fiziksel ve çevresel 
etkilerden koruyan, endüstriyel ve estetik kimlik taşıyacak şekilde tasarlanmış cihazlar olarak tanımlanabilir. Kötü optik 
performansa sahip bir aydınlatma armatürü içerisinde ne kadar verimli bileşenler kullanılırsa kullanılsın hedeflenen 
faydayı sağlamak konusunda yetersiz kalır. Bu nedenle uygulama verimliliği açısından kaynaktan ziyade armatürün 
performansı esas alınmalıdır.

Belirli standartlarda üretilen LED ürünler konvansiyonel alternatiflerine kıyasla çok daha verimlidir. Fakat bu her LED 
armatürün mutlak tasarruf sunacağı anlamına gelmez. Ne yazık ki performans limitleri tanımlanmadan ve gerekli de-
netimler yapılmadan gerçekleştirilen birçok projede konvansiyonel sistemlerden çok daha verimsiz LED sistemlerin de 
olduğu görüldü. Genel olarak ürünün tipi ve yapısına bağlı olarak farklı etkinlik faktörüne sahip ürünlerin kullanılması 
mümkündür. Günümüzde kamu şartnamelerinde 100-140 lm/W arasında verime sahip ürünler kullanılırken bu değer 
ürün tipi ve ürünün renk kalitesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

180 ʺ 

1,044 ʺ 

250 ʺ 

941 ʺ 

330 ʺ 

848 ʺ 

″0 

″200 

″400 

″600 

″800 

″1,000 

″1,200 

KURULUM 6.Ay 12.Ay 18.Ay 24.Ay 30.Ay 36.Ay 42.Ay 48.Ay 54.Ay 60.Ay 66.Ay 72.Ay 

80 lm/W 100 lm/W 130 lm/W 



120 ► Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

7.3.4. 4. Adım: Mühendislik
Genel kanının aksine verimlilik yaklaşımları sadece en verimli ve yüksek teknolojili ekipmanı kullanmaktan ibaret değil-
dir. Elbette güncel teknolojiler 10 yıl öncesine kıyasla iki katından daha verimli çözümler sunuyor. Fakat uygulama ve 
mühendislik tercihleri teknolojinin sunduğu kazanımlardan çok daha fazlasına mal olabilir.

Sistem verimliliği açısından malzeme verimi en önemli unsurdur fakat sadece en yüksek performansa sahip ürünler 
kullanılarak en verimli altyapının kurulabileceğini düşünmek yanlıştır. Günümüzde modern aydınlatma analiz yazılımları 
projelendirme ve / veya modernizasyon süreçlerinde farklı teknik ve teknolojilerin kullanımının etkilerini değerlendirmek 
ve verimliliğin maksimize edilmesi için imkân sunar. Artan enerji maliyetleri düşünüldüğünde tasarım ve mühendislik 
süreçlerinin doğru yönetilmesinin ötesinde enerjinin etkin kullanılmasına yönelik doğru ürün tercihlerinin ve mühendislik 
yaklaşımlarının yapılması önemlidir. Uygun optik özellikte ve optimum adette ürün kullanmak verimliliğin arttırılması 
için yapılabilecek en temel doğrulardandır.

UYGUN ADETTE VE GÜÇTE ÜRÜN KULLANMAK: Bir alanın aydınlatılmasında ekonomiklik açısından minimum adetler-
de ekipman kullanımı önemlidir. Diğer yandan ise mahal içerisinde aydınlatmanın düzgünlüğü ve görsel konfor limitlerini 
de sağlayacak adetlerde ekipman kullanılması gerekir. Ne yazık ki yeterli değerlendirme yapılmadan yapılan altyapılarda 
ya çok yüksek adette ekipman kullanımından kaynaklı kaynak israfı ya da yetersiz adette ekipman kullanımından kay-
naklı konforsuzluk problemleri ile karşılaşılır. Genel olarak mühendislik değerlendirmelerinin amacı optimum ekipman 
adetlerinin belirlenmesidir. Verimlilik açısından uygun adette, optik özellikte ve güç yoğunluğunda ekipman seçilmesi 
önemli bir kriterdir. 
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154 m2

BİRE BİR ÜRÜN DEĞİŞİMİ İLE MODERNİZASYON
 MEVCUT ADET YENİ ADET IŞIK GÜCÜ ÜRÜN GÜCÜ SİSTEM GÜCÜ
 26 26 1.725 Lm 15 W 390 W

MODERNİZASYON BEDELİ: 780 €

YERLEŞİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE MODERNİZASYON
 MEVCUT ADET YENİ ADET IŞIK GÜCÜ ÜRÜN GÜCÜ SİSTEM GÜCÜ
 26 16 2.700 Lm 27 W 368 W

MODERNİZASYON BEDELİ: 640 €

%18 DAHA DÜŞÜK YATIRIM BEDELİ

ÖRNEK OFİS ALANI: Görseldeki gibi 225 m² bir açık ofis alanın aydınlatmasında 36 adet genel aydınlatma armatürü 
kullanılarak optimum limitlerde bir aydınlatma çözümü sunulabilir.

EN 12464-1 OFİSLER İÇİN AYDINLATMA STANDARTLARI
ORTALAMA AYDINLIK SEVİYESİ
ORTALAMA DÜZGÜNLÜK
UGR

500
≥ 0,60
≤ 19,0
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Ekipman sayılarının optimum değerin üzerinde kullanılması yatırım maliyetlerini arttırırken, ürün güçlerinin arttırılarak 
adedin azaltılması ise düzgünlük ve kamaşma gibi başlıklarda zafiyet yaşanmasına sebebiyet verebilir. Görseldeki gibi 
bir ofis planı için farklı ekipman adetlerine bağlı olarak elde edilecek aydınlatma performans değerleri ile yatırım bedel-
leri şöyledir:

64 Adet 18W LED
YATIRIM BEDELİ: 1.600 €

36 Adet 32W LED
YATIRIM BEDELİ: 1.260 €

16 Adet 72W LED
YATIRIM BEDELİ: 1.120 €

9 Adet 125W LED
YATIRIM BEDELİ: 900 €

ORT. AYDINLIK SEVİYESİ
ORT. DÜZGÜNLÜK
UGR

ORT. AYDINLIK SEVİYESİ
ORT. DÜZGÜNLÜK
UGR

ORT. AYDINLIK SEVİYESİ
ORT. DÜZGÜNLÜK
UGR

ORT. AYDINLIK SEVİYESİ
ORT. DÜZGÜNLÜK
UGR

500+
0,89
16,7

500+
0,75
18,9

500+
0,62
22,9

500+
0,39
25,7

IŞIĞIN YÖNLENDİRİLMESİ: Bir aydınlatma armatürünün en temel fonksiyonu kaynaktan çıkan ışığın amaca / ihtiyaca 
uygun ve verimli bir şekilde kontrolünü sağlamaktır. Uygun optik özellikte ürün kullanmak verimlilik açısından en önemli 
konulardandır. Aydınlatma armatürleri farklı uygulama tiplerine yönelik farklı optik özelliklerde üretilebilir. Armatürlerin 
farklı optik özelliklerde üretilmesindeki amaç farklı montaj ve mimari detaylara sahip uygulamalarda ışığın daha etkin 
kullanılmasını sağlamaktır. 
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UYGUN OPTİK ÖZELLİĞE SAHİP ÜRÜN SEÇİMİ: Genel hacim aydınlatmalarının dışında farklı mimari veya uygulama 
detaylarının olduğu noktalar için uygun fotometrik özellikte ürün seçmek verimlilik açısından kilit bir unsurdur. Zirai 
ürünler yüksek teknolojili ve verimli de olsa üretilen ışık enerjisinin etkin kullanılabilmesi için ürünün optik özelliklerinin 
proje detaylarına uygun olması önemlidir. Görseldeki gibi bir depolama alanında tavan yüksekliği ve uygulama detayla-
rına dikkat edilmemesi durumunda görülecek kayıplar şöyle gösterilebilir:

4.800 1.600

0 0500 5001.000 1.0001.500 1.5002.000 2.0002.500

KURULU GÜÇ (W) KURULU GÜÇ (W)

2.5003.000 3.0003.500 3.5004.000 4.0004.500 4.5005.000 5.000

10.0     11.8      14.0      16.6      19.7      23.4       27.8      33.0     39.1       46.4      55.0      65.3      77.4      91.8     108.0     129.0    153.0   181.0   215.0    255.0   303.0    359.0   426.0    505.0   600.0

Kullanılan armatür her ne kadar yüksek verimli ve teknolojik olsa da armatürün ışık dağılım özelliğinin uygulama ihti-
yaçlarına uygun olmadığı durumlarda ışık enerjisinin çok büyük bir kısmı raf ünitelerinin üst kısımlarında ve yapının üst 
kısımlarında soğrulur. Bu örnekte raf aralarında hedeflenen aydınlık seviyesine ulaşmak için 120W 15.000 lümen ışıksal 
güce sahip ürün kullanılmak zorunda kalındı. Uygun fotometrik özellikte ürün kullanılmasındaki prensip uygulama ka-
yıplarının minimize edilmesidir. Amaca uygun özellikte ürün kullanılması durumunda kayıplar minimize edilerek dolaşım 
alanlarında hedeflenen aydınlık seviyesine ulaşmak için ilk örnektekinin 1/3 seviyesinde güce sahip ürün kullanılması 
yeterli oldu.

YOL UYGULAMALARI: Işık enerjisinin etkin kullanılması konusunda, yol aydınlatma uygulamaları en uygun örnekler 
arasında gösterilebilir. Bir yol aydınlatma uygulamasında belirli aralıklarla yerleştirilmiş direkler üzerindeki armatürlerin 
öncelikle ilgili yol kesitini istenen seviyede aydınlatması hedeflenir. Belirli bir mesafeden yolun bir tarafına yerleştirilmiş 
aydınlatma ekipmanın da bu uygulama tipine uygun optik özellikte seçilmesi şarttır. Aksi takdirde teknik ve / veya eko-
nomik açıdan başarısız sonuçlar elde edilmesi kaçınılmaz olur.
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ÖRNEK: 2 Şeritli M3 sınıfı bir yolun aydınlatılması için 10m direkler ve 1m konsol kullanılarak aydınlatma yapılması plan-
lanıyor. Aynı verim ve ışıksal güce sahip bir yol aydınlatma armatürünün farklı optik versiyonları için gerekli direk sayıları 
ve km başına kurulu güç değerlerinde görülebilecek değişim bir sonraki görseldeki gibidir:

 

ÜRÜN TİPİ IŞIK AKISI 
(LÜMEN)

ELEKTRİKSEL 
GÜÇ (W)

ARMATÜR 
DİREKLER ARASI 

MESAFE (m)

DİREK 
YOĞUNLUĞU 

(Adet/km)
GÜÇ TÜKETİMİ 

(W/km)

1 20.000 lümen 167 W 42 m 24 4.008 W

2 20.000 lümen 167 W 43 m 24 4.008 W

3 20.000 lümen 167 W 46 m 22 3.674 W

4 20.000 lümen 167 W 52 m 20 3.340 W

5 20.000 lümen 167 W 36 m 28 W
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ÖRNEK: Aydınlatma armatürlerinin yanlış konumlandırılmaları daha çok dış aydınlatma projelerinde görülür. Neredeyse 
alışkanlık haline gelmiş ve bilinçsizce yapılan uygulamalar sonucunda çok ciddi oranda kayıp ve ışık kirliliği oluşur. Simet-
rik ışık dağılımlı armatürlerin belirli bir açıyla konumlandırılarak alan aydınlatması yapılması ülkemizde çok yaygın olarak 
kullanılan bir alan aydınlatma uygulamasıdır. Emsal bir alanın aydınlatılması için bu yaklaşım ile çok daha etkin ve kont-
rollü aydınlatma yapılmasına imkân sunan alternatif optik karakteristiğe sahip uygulamanın sonuçları aşağıdaki gibidir. 

Eş teknoloji ve verime sahip olsalar da uygun optiğe sahip ürün kullanılması sonucunda %33 daha verimli altyapı kurul-
ması mümkün olabilir.

6 ADET 120W 15.000 Lümen Asimetrik
Projektör (0D TILT)

6 ADET 180W 22.000 Lümen Simetrik
Projektör (45D TILT)

1.0          1.24       1.54        1.91        2.38        2.96       3.68        4.57        5.68       7.07         8.78       10.9        13.5        16.8        20.9        26.0       32.3        40.2        50.0

Bir armatürü optik özelliklerine uygun konumlandırmadığımızda oluşan kayıplar özellikle dış aydınlatma uygulamala-
rında dramatik düzeylere ulaşabilir. Örnek resimdeki uygulamada armatürden çıkan ışığın yaklaşık %70’i atmosfere 
gönderilir. Özellikle dış aydınlatma uygulamalarında bir aydınlatma ekipmanı her ne kadar verimli ve uygulama yapısına 
en uygun optik özellikte olursa olsun yanlış montaj / yönlendirme yapılması kayıpların dramatik düzeylere çıkmasına se-
bebiyet verebilir. Uygun konumlandırıldığında oldukça verimli bir altyapı kurulmasına imkân veren aydınlatma ekipmanı 
bir önceki resimdeki gibi yanlış konumlandırıldığında ortalama aydınlık seviyeleri %65 oranında azalır.

1.0          1.24       1.54         1.91        2.38         2.96        3.68         4.57        5.68         7.07        8.78         10.9        13.5         16.8        20.9         26.0        32.3         40.2        50.0

0D TILT

Ort. 31 Lüks Ort. 11 Lüks

45D TILT

6 ADET 120W 15.000 Lümen
Asimetrik Projektör
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Sadece yönlendirme hatasından kaynaklı olarak görülen %65 oranında ışık kaybı sadece enerji verimliliği açısından 
değil, aynı zamanda ışık kirliliği açısından da ciddi problem yaratır. Konunun anlaşılması için yerden 12-24m yükseklikte 
bir kesit alan oluşturularak düzlem üzerindeki aydınlık seviyelerinin zemindeki seviyelerle aynı düzeyde olduğu gözden 
kaçmamalıdır.

ESTETİK KAYGILAR: Aydınlatma sistemleri tasarımı teknik kadar estetik açıdan da bir kimlik taşıdığından dizayn süreç-
lerinde farklı yaklaşımlara da yer verilebilir. Genel olarak kontrolsüzce ve gerekli analizler yapılmadan öngörülen uygu-
lama yaklaşımları sistem kayıplarının çok artmasının yanı sıra kimi durumlarda yatırım maliyetlerinin de yükselmesine 
sebebiyet verir. Elbette her zaman en verimli uygulama tipinin tercih edilmesi söz konusu değildir. Fakat bazen yapılan 
tercihler sonucunda yatırım ve / veya işletme maliyetlerinde görülen artışlar dramatik boyutlarda olabilir. Örnek olarak 
bir hol kesitine ait 2 farklı uygulama tipi için kurulu güç ve ekipman maliyetleri aşağıdaki gibidir: 

YATIRIM BEDELİ
3.600 USD

YATIRIM BEDELİ
4.400 USD

YILLIK İŞLETME BEDELİ
400 USD

YILLIK İŞLETME BEDELİ
1.600 USD

UYGULAMA - 1 UYGULAMA - 2

150.000 $
100.000 $

50.000 $
0 $

Kurulum                             1.Yıl                             2. Yıl                              3. Yıl                              4. Yıl                              5. Yıl

44.000 $
36.000 $

124.000 $

56.000 $
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7.3.5. 5. Adım: Kontrol Sistemleri
Modernleşen ve gelişen dünyada ticari, endüstriyel veya kamusal binalar geçmiştekinden çok daha büyük, çok daha 
yüksek katlı ve çok daha kompleks mimarilerde imal edilir. Bunun sonucu da ekipman sayısının ve çeşitliğinin dramatik 
ölçüde artmasıdır. Dolayısıyla sistemlerin izlenmesi, yönetilmesi ve birbirleri ile entegrasyonu için modern teknik ve tek-
nolojilerin sunduğu imkânlardan faydalanılır. LED tabanlı sistemler ile birlikte aydınlatma kontrol teknolojileri çok daha 
ileri boyuta taşındı. Günümüzde aydınlatma kontrol teknolojileri artık daha düşük maliyetli ve tasarruf potansiyeli çok 
daha yüksektir.

Enerjinin etkin ve verimli kullanımı açısından kontrol teknolojilerinin kullanımı en az verimli bir ışık kaynağı kullanmak 
kadar önemlidir. Zira çoğu koşulda malzeme teknolojisinin sunduğu enerji kazanımından çok daha fazlasının uygun 
kontrol teknolojilerinin kullanımıyla elde edilmesi mümkündür. Günümüzde olukça yaygın kullanıma sahip dijital adres-
lenebilir aydınlatma kontrol sistemleri enerji ve işletme başlıklarında kolaylık sunan birçok fonksiyona sahiptir. Bunlar 
en genel haliyle aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 ► DİMMERLEME

 ► ANAHTARLAMA

 ► ADRESLEME

 ► GRUPLAMA

 ► ZAMAN SENARYOSU 

 ► VARLIĞA DUYARLI KONTROL

 ► GÜN IŞIĞI KONTROL

 ► ARIZA İZLEME

 ► ACİL DURUM YÖNETİM

 ► GÖRSELLEŞTİRME

 ► ENTEGRASYON

 ► GENİŞLEYEBİLİRLİK

DİMMERLEME: 
Dimmerleme bir aydınlatma yükünün elektriksel gücünün ve dolayısıyla ışıksal çıkışının ihtiyaçlara veya otomatik kont-
rol prensiplerine göre ayarlanabilmesidir. Enerji verimliliği açısından aydınlatma yüklerinin değişken ihtiyaçların olduğu 
durumlara göre seviyelendirilebilir olması önemli oranda tasarruf imkânı sunar. Dimmerleme değişken aydınlık seviyesi 
ihtiyaçlarının yanı sıra varlığa ve gün ışığı kontrolüne bağlı otonom kontrol prensiplerine göre de yapılabilir. 

ZAMANA BAĞLI KONTROL:
Belirli bir mesai ve / veya kullanım profili olan tesisler için armatürlerin farklı zaman dilimlerinde farklı oranda dimmer-
lenmesi veya anahtarlanması gerekebilir. Zaman / Takvim algoritmaları sayesinde armatürlerin açılma ve kapanma 
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sürelerinin ya da dimmerleme oranlarının kontrolü için önceden tanımlanan bir takvimde otomatik olarak kontrol ya-
pılması mümkündür. Zaman bazlı kontrol protokollerinde Astronomik zaman kontrolü prensibinden de faydalanılır. Bu 
fonksiyon özellikle gün ışığına bağlı kontrol yapılması gereken doğum ve batımının saatinin takvime göre değişkenlik 
gösterdiği durumlarda çok daha güvenilir bir kontrol imkânı sunabilir.

ÖRNEK: EN12464-1 iç aydınlatma standardına göre sağlık yapılarındaki koridorların gündüz koşullarında 200 lüks ay-
dınlatılması istenirken gece koşullarında bu değerin 50 lüks seviyelerinde tutulması önerilir. Konvansiyonel metotlarla 
armatürlerin atlamalı olarak yakılması durumunda düzgünlük vb. açılardan aydınlatma standartları sağlanamadığından 
armatürlerin %25 seviyesine kısılması önerilir. 

ORT. AYDINLIK SEVİYESİ (GÜNDÜZ)
ORT. AYDINLIK SEVİYESİ (GECE)
ORT. DÜZGÜNLÜK
UGR

EN 12464-1 OFİSLER İÇİN AYDINLATMA STANDARTLARI
200 Lüks

50 Lüks
≥ 0,40

≤ 22

ORTALAMA 200 Lüks ORTALAMA 50 Lüks
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8:00      9:00    10:00    11:00   12:00   13:00    14:00   15:00   16:00   17:00   18:00   19:00   20:00    21:00    22:00   23:00     0:00    1:00      2:00      3:00      4:00      5:00      6:00     7:00 

AYDINLIK SEVİYESİ LÜKS) 
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Standartlarda tanımlı önerilere uygun olarak bir sağlık yapısındaki koridorun gündüz 200 lüks gece ise 50 lüks olacak 
şekilde zamana bağlı olarak seviyelendirilmesi sonucunda günlük ortalama tüketim miktarı sürekli sabit kullanıma göre 
%37,5 düzeyinde daha düşük olur.

VARLIĞA DUYARLI KONTROL:
Aydınlatma insan içindir, dolayısıyla mahalde insan yoksa ve özel güvenlik durumları söz konusu değilse mahal içerisin-
deki aydınlatmaların asgari limitlere kısılması ya da tamamen kapatılması çok büyük oranda enerji tasarrufu sunabilir.

80’li yıllardaki lüzumsuzsa söndür yaklaşımından öteye giderek günümüzde sistemlerin lüzumsuzsa sönmesi daha 
doğrusu asgari limitlerde kısık çalışmasına olanak sunan kontrol teknikleri yaygın olarak kullanılır. Özellikle koridorlar, 
kısa süreli kullanımı olan depolar, geçiş noktaları, birden çok kullanıcının farklı zaman dilimlerinde kullandıkları ortak 
alanlar, açık ofisler vb. alanlarda armatürlerin kapatılmaması fakat aydınlık seviyelerinin kullanıcıların olmadığı durum-
larda dahi asgari güvenlik ve / veya konfor düzeyinde tutulması talep edilir.

Sürekli çalışan ve kullanıcı dinamizminin değişken olduğu mahallerde armatürlerin kullanıcıların olmadığı durumlarda 
söndürülmesi istenmez. Bu durum hem güvenlik hem de konforsuzluk yaratacağından modern kontrol sistemleri varlı-
ğa duyarlı kontrol prensiplerini çok daha detaylı işletme prensiplerine göre yürütebilir. Varlığa duyarlı kontrol sistemleri 
üzerinden elde edilecek tasarruf miktarı yapının değişken kullanım dinamizmi olup olmamasına bağlı olarak farklılık 
gösterir. Bu altyapılar özellikle değişken kullanım yoğunluğu olan genel mahaller, depolama alanları vb. mahaller için 
uygundur.

24 saat işletilen bir lojistik tesisinde varlığa duyarlı bir işletme altyapısı kuruldu. Sistem, varlık algılandığı durumda ışıkla-
rı %100 seviyede çalıştırırken varlık algılanmadığı durumda kendini %25 seviyesine kısar. Bu çalışma prensiplerine göre 
çalışan örnek bir tesisteki çalışma kademeleri aşağıdaki gibidir. Sistem sürekli çalışma koşullarına kıyasla %40 tasarruf 
sağlayabilir.
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GÜN IŞIĞI KONTROL:
Birçok tesis göz ardı edilemeyecek düzeyde gün ışığı potansiyeline sahiptir. Fakat gün ışığının dinamik ve öngörülemez 
değişkenliği düşünüldüğünde armatürlerin sadece anahtarlama yapılarak kontrol edilmesi konforsuzluk yaratır. Güncel 
kontrol teknolojileri sayesinde ortam içerisindeki aydınlık seviyesi sürekli ölçümlenerek doğal ışığın durumuna göre 
armatürlerin çalışma oranları dinamik olarak kontrol edilebilir. Bu sayede ortamdaki aydınlık seviyesi her koşulda asgari 
limitlerin üzerinde tutularak kullanıcıların konfor koşulları sağlanır. Bir mahalde pencere olması o mahalde gün ışığı 
kontrol sistemlerinin mutlaka makul olacağı manasına gelmez. Gün ışığı kontrol sistemleri belirli bir teknolojik yatırım 
gerektirdiğinden yıllık işletme süresi ve tasarruf potansiyelinin doğru analiz edilmesi önemlidir.

Görseldeki gibi geniş pencere detaylarına sahip bir yapı da günün tamamına yakınında kayda değer bir gün ışığı potansi-
yeli bulunmasına karşın bu değer alanın tüm noktalarında aynı düzeyde değildir. Gelişmiş adreslenebilir kontrol sistem-
leri mahal içerisinde farklı armatür grupları oluşturarak hem aydınlatma konforu hem de enerji tasarrufu sağlanmasına 
imkân sunar. 
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Bir kontrol sistemi doğru kurgu ile projelendirilmediği ve işletme senaryolarını karşılar nitelikte programlanmadığı süre-
ce hedeflenen potansiyel faydayı sunmaz. Bu nedenle aydınlatma kontrol sistemlerinin tasarım, işletme kurgusu, prog-
ramlama ve devreye alma süreçleri büyük önem taşır. Bu faaliyetler öncesi gelişmiş düzeyde enerji, işletme ve bakım 
analizleri ile gün ışığı modelleme çalışmalarını esas alarak programlama yapılmalıdır.

7.3.6. 6. Adım: Bakım ve İşletme
Aydınlatma sistemlerinin ışıksal güçleri çevresel etkiler ve malzemenin doğası doğrultusunda görülecek değer kayıpları 
sonucunda belirli bir azalım trendi gösterir. Kaçınılmaz olan bu trend, tasarım / modernizasyon aşamasında göz önün-
de bulundurulması gereken bir unsurdur. İşletme şartlarına bakım stratejilerine uygun yapılacak bu yaklaşımlar çoğu 
durumda zaman içerisinde görülecek kayıpların azaltılmasının yanı sıra ilk kurulum aşamasındaki kurulu güç miktarını 
da etkiler. 

İşletmelerin çoğu zaman yetersiz aydınlatma şikâyetlerinin ardında uygun bakım koşulları oluşturulmamış ve buna göre 
işletilmemiş sistem altyapıları yatar. Bakım maliyetlerinin ve eskime kaynaklı kayıpların minimize edilmesi açısından 
işletme şartlarına uygun özellikte ve yüksek ışıksal kararlılığa sahip ürünlerin kullanılması ve periyodik bakım yaklaşım-
larının oluşturulması esastır.

6 yıldır işletilen ve planlı bir bakım uygulanmayan bir işletmeye ait konvansiyonel ürünlerde görülen eskime eğilimi 
grafikteki gibidir. Kayıpların bir kısmı periyodik bakım ve temizlikle geri kazanılabilirken bir kısmı yansıtıcı ve geçirgen 
malzemelerde görülür ve geri kazanılamaz. 

Resimdeki 2000W metal halide ışık kaynağının ışıksal kararlılığı grafikte görülüyor. Grafik incelendiğinde kaynağın ışık-
sal kaybının ilk 4000 saat içerisinde yaklaşık %20, 8000 saat sonunda ise %33 düzeyinde olacağı öngörülmelidir. Genel 
olarak bu ışık kaynağının çok hızlı değer düşümü gösterdiği söylenebilir. Eğer ki yılda birkaç yüz saat çalışan bir stad-
yum uygulamasında kullanılacak ise bu durum işletme açısından problem oluşturmayabilir. Ama bir havaalanının galeri 
alanları gibi yıllık işletme süresi çok uzun olan işletmelerde ise bakım ve enerji verimliliği açısından büyük problem 
doğuracağı kesindir.
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Neyse ki genel aydınlatma amaçlı kullanılan ışık kaynakları bu denli dramatik bir ışıksal kararsızlık göstermez. Günü-
müzde iç aydınlatmada kullanılan lineer floresan ışık kaynakları ve yol aydınlatmasında kullanılan yüksek basınçlı sod-
yum buharlı ışık kaynakları nispeten daha kararlı bir eğilim göstermez. Bu kaynakların gösterdiği ışıksal azalım trendleri 
bilindiğinden belirli dönemlerde planlı ampul değişimleri yapılarak bu kayıplar periyodik olarak kompanze edilir. Özellikle 
uzun işletme süresi olan ve / veya periyodik bakım sürelerinin seyrek yapılabildiği tesislerde yüksek ışıksal kararlılığa 
sahip aydınlatma ekipmanının kullanılması daha önemli bir konu başlığıdır.

LED SİSTEMLERDE IŞIKSAL KARARLILIK: 
LED sistemlerde ışıksal kararlılık konusu çok daha farklı boyutta değerlendirilir. Zira konvansiyonel sistemlere kıyasla 
çok uzun servis ömrüne sahip LED ışık kaynakları işletme ömürleri boyunca değişim yapılmadan kullanılmak istenir. 
Çok uzun süreler boyunca servis sunabilen LED armatürler eğer kararlı bir ışıksal performans göstermez ise konvansi-
yonel metotlardaki gibi lamba yenileme imkânı yoksa planlanandan daha kısa sürede ürünlerin yenilenmesi ihtiyacının 
doğması kaçınılmaz olur. LED sistemlerin ömür tanımları ışıksal kararlılık eğilimlerini de gösterir L90, L80, L70 gibi 
tanımlar üzerinden yapılır. 

LM 80 ve TM21: 

 ► LED Armatürler için ömür tanımı L70, L80 veya L90 değerleri üzerinden beyan edilir. L değeri, belirtilen zaman 
değeri karşılığında armatürün ışıksal kararlılık değerini tanımlar. 

 ► Örneğin: L90 60.000h ifadesi 60.000 saatlik çalışma süresi sonucunda ışıksal çıkışın ilk anki değerinin %90 seviye-
sinde olacağını tanımlar. L değerleri uluslararası kabul edilmiş TM-21 sistemine göre hesaplanırken hesaplamada 
kullanılan data LED üreticileri tarafından deklare edilen LM80 verilerinden alınır. LED üreticileri her 1.000 saatlik 
adımda değer düşüşlerini ölçerek minimum 6.000 saatlik test kayıtlarını paylaşır. 6.000/10.000 saatlik bu değerler 
TM21 sisteminde hesaplanarak ömür eğilimleri tahmin edilir. 
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BAKIM MODELLEMESİ: 
Aydınlatma tasarım ve analiz süreçlerinde uygun bakım işletme öngörüleri oluşturularak sistem verimliliğinin iyileşti-
rilmesi mümkündür. Ayrıca kontrol sistemlerinin kullanıldığı altyapılarda eskime eğilimleri tahminlersek işletmenin ilk 
yıllarında %15 - %30 oranında ek tasarruf elde edilmesi mümkün olabilir.

AKILDA KALMASI GEREKENLER
 ► EN YÜKSEK TASARRUF POTANSİYELİ, EN YÜKSEK İŞLETME SÜRESİNE VE EN ESKİ TEKNOLOJİK ALTYAPIYA 

SAHİP YAPILARDA ELDE EDİLEBİLİR. BU NEDENLE YAPI İÇERİSİNDEKİ YÜKSEK İŞLETME SÜRESİNE VE YÜKSEK 
TÜKETİME SAHİP ALANLAR BELİRLEMELİDİR.

 ► MODERNİZASYON SÜRECİNDE İHTİYAÇLAR DOĞRU BELİRLENMELİ VE ASGARİ STANDARTLARIN SAĞLANMASINA 
ÖZEN GÖSTERİLMELİDİR.

 ► İŞLETME SÜRESİ, İŞLETME ŞARTLARI, BÜTÇE LİMİTLERİ VB. DETAYLARA EN UYGUN YAPIDA OPTİMUM 
ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİDİR.

 ► İSTEM VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN MALZEME VERİMİ EN ÖNEMLİ UNSURDUR FAKAT SADECE EN YÜKSEK 
PERFORMANSA SAHİP ÜRÜNLER KULLANILARAK EN VERİMLİ ALTYAPININ KURULABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEK 
YANLIŞTIR. BU DOĞRULTUDA PROJELENDİRME VE MÜHENDİSLİK SÜREÇLERİNİN DE AYNI TİTİZLİKLE 
YÜRÜTÜLMESİ GEREKİR.

 ► BELİRLİ BİR İŞLETME SÜRESİNİN ÜZERİNDEKİ MAHALLERDE ALTYAPISAL DEĞİŞİKLİKLER EL VERDİĞİ SÜRECE 
KONTROL SİSTEMLERİ ENTEGRASYONUNA YER VERMELİDİR.

 ► SİSTEMLER KURULURKEN İŞLETME SÜRELERİ VE ÇEVRESEL ŞARTLARDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK 
7/10/15 YILLIK İŞLETME VE BAKIM MODELLERİ OLUŞTURULMALIDIR.
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8. Yalıtım
Timur Diz

8.1. Isı Yalıtımı ile İlgili Temel Bilgiler

Kış aylarında meydana gelen ısı kayıpları ile yaz aylarında meydana gelen istenmeyen ısı kazançlarını azaltmak için “ısı 
yalıtımı” yapılması gerekir. Bu çerçevede ısı yalıtımı, binaların “dışarıya” veya garaj, depo gibi “ısıtılmayan bölümlerine” 
bakan tüm duvar, çatı, döşeme gibi yapı bileşenlerine, cam ve doğrama vasıtasıyla pencerelere ve ısıtma, soğutma, ha-
valandırma vb. amaçlar ile tesis edilmiş boru, kanal, vana, tank gibi tesisat elemanlarına uygulanır. Mevzuatlara uygun 
olarak yapılacak olan ısı yalıtımı uygulamaları ile şunlar amaçlanır:

 ► Isıtma ve soğutma amaçlı enerji ihtiyacının azalmasına bağlı olarak ithal edilen enerji miktarının azaltılması ve bu 
yolla ülke ekonomisine katkı sağlanması.

 ► Daha az enerji tüketimi ile konforlu ısıtma / soğutma yapılarak küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olan 
CO2 salınımında azalma ve yakıt tüketiminden kaynaklanan hava kirliliğinin azalaltılması.

 ► Azalan enerji ihtiyacına paralel olarak daha düşük kapasiteli ısıtma ve soğutma sistem ve daha küçük boyutlu 
tesisatlarının kullanılabilmesi ile ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin azaltılması.

 ► Enerji ihtiyaçlarının azaltılması ile birlikte yenilenebilir enerji sistemlerine geçişin kolaylaştırılması.

 ► Yaşam alanları içerisinde dengeli oda sıcaklıkları yaratarak sağlıklı ve konforlu bir ortam oluşturulması.

 ► Yoğuşma sorunu ile ortaya çıkan küflenme siyah leke ve mantar oluşmasına neden olan terleme önlenmesi.

 ► Yapı bileşenlerinin yoğuşma sonucu ortaya çıkan korozyona uğraması önlenerek, taşıyıcı sistemin korunması ve 
depreme karşı dayanıklılık sağlanır.

Yasal mevzuatlarımıza göre 14 Haziran 2000 tarihinden beri yeni binalarda ısı yalıtımı yapılması zorunlu hale getirilmiş-
tir. Ülkemizde yeni binaların yapı ruhsatı alabilmeleri için TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları standardı çerçevesinde 
ısı yalıtım projesi hazırlamaları ve yerel idareye sunmaları zorunludur. Mevzuatımıza göre yeni binalarda;

 ► Net ısıtma enerjisi ihtiyacının standartta verilen sınır değerin altında olması, 

 ► Her bir yapı bileşeninin yoğuşma ile ilgili şartların sağlanması ve 

 ► İç ortam ile yapı elemanlarının iç yüzey sıcaklıkları arasındaki farkın 3°C’nin altında olması gerekir. 

Mevcut binalarda ise; tadil edilen kısımların mevzuat şartlarını sağlaması gereklidir. Bu bağlamda tadil edilen yapı bi-
leşeninin ısıtma derece gün bölgelerine bağlı olarak asgaride TS 825 standardında verilen tavsiye edilen U değerlerini 
ve yoğuşma hükümlerini sağlaması, iç ortam ile iç yüzey sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkının 3°C’yi aşmaması şartını 
sağlaması gereklidir. 

05 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” ile ısıtmanın yanı sıra soğutma, 
havalandırma, aydınlatma, sıcak su temini gibi enerji kullanım alanlarının yanı sıra ısıtma/soğutma sistemleri, vb. me-
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kanik sistemlerin verimlilikleri dikkate alınarak toplam enerji tüketimi ve CO2 salınımlarının yeni binaların için en az C 
sınıfı olmaları zorunlu kılındı. TS 825 standardına uygun olarak asgari yalıtım kalınlıklarında tasarlanan binaların ısıtma 
amaçlı enerji tüketimleri C sınıfı olmalı. Tasarlanan binanın enerji sınıfının iyileştirilmesi ancak TS 825 standardına göre 
belirlenen yalıtım kalınlıklarının üzerine çıkılması ile mümkündür.

12 Ağustos 2001 tarih ve 24491 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönet-
meliği” ile ısı yalıtımı uygulamalarının denetimi, Yapı Denetim Kuruluşlarına verildİ. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 2001 
tarihinde 19 pilot ilde başlayan Yapı Denetim Sistemi, 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren ülke geneline yayıldı. 

8.2. Isı Yalıtım Malzemeleri

Isı yalıtım malzemeleri; ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla üre-
tilmiş, hafif, makul kalınlıklarda yüksek ısıl direnç özelliğine sahip özel ürünlerdir. Isı yalıtım malzemelerinin en temel 
özelliği ısıl iletkenliğinin düşük, ısı geçişine karşı gösterdikleri direncin ise yüksek olmasıdır. Isıl iletkenlik; bir malzemenin 
ne kadar ısı ilettiğinin ölçüsüdür. Genel olarak ısıl iletkenlik 1m2 yüzey alanına sahip 1m kalınlığındaki bir malzemenin 
karşılıklı yüzeyleri arasında 1°C sıcaklık farkı olması durumunda transfer olan ısı miktarıdır. Isıl direnç ise malzeme ka-
lınlığının ısıl dirence bölünmesi ile elde edilen fiziksel bir büyüklüktür ve ürünün performansını gösterir. Temel olarak bir 
uygulama detayının ısıl direncin büyümesi tasarruf edilen enerji miktarının da artması anlamına gelir. Örneğin; 30 cm 
kalınlığında ısıl iletkenlik katsayısı 0,60W/(m.K) olan bir yapı malzemesinin ısıl direnci 0,50 (m2K)/W iken 10 cm kalınlı-
ğında ısıl iletkenlik katsayısı 0,04W/(m.K) olan bir ısı yalıtım malzemesinin ısıl direnci 2,5 (m2K)/W’dir. Özetle 3 kat daha 
ince ısı yalıtım malzemesi; 30 cm kalınlığındaki bir yapı malzemesinden 5 kat daha fazla ısıl dirence sahiptir. Bu yönüyle 
ele alındığında düşük kalınlıklarda kullanılan boya vb. dâhil hiçbir malzeme yeterli ısıl direnci sağlayamayacağından ar-
zulanan enerji verimliliği hedeflerine ulaşılmasında tek başlarına kullanılamaz. Günümüzde yaygın olarak ülkemizde ve 
dünyada kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin genel özellikleri aşağıdaki gibidir: 

8.2.1. Isı Yalıtım Levha ve Şilteleri: 

Cam yünü: Binaların çatılarında (eğik), duvarlarda (içten ve sandviç), yüke maruz kalmamak 
kaydıyla döşemelerde, ara bölme duvarlarda, asma tavanlarda ve tesisatlarda ısı yalıtımı 
amacıyla kullanılabilir. 

Form: Ülkemizde levha, şilte, boru formunda üretilebilirler. 
Kullanım sıcaklığı: -50 / + 250°C 
Yangın Sınıfı: A1 veya A2 (Kaplamasız) 
λhes = 0,035-0,050 W/(m.K) (TS 825’e göre)
Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ = 1’dir. 
Yük altındaki uygulamalarda kullanılmaz. 
Su yalıtımının dış tarafında kullanılmaz.
İçeriden yalıtımda sıcak tarafta buhar kesici ile birlikte kullanılmalıdır.
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Taş yünü: Binaların çatılarında (eğik ve teras), duvarlarda (içten/dıştan/sandviç), tüm döşemelerde, ara 
bölme duvarlarda, asma tavanlarda ve tesisatlarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılabilir. 
Form: Ülkemizde levha, şilte, boru ve dökme formunda üretilebilirler. 
Kullanım sıcaklığı: -50/ +650~750°C
Yangın Sınıfı: A1 veya A2 (Kaplamasız) 
λhes = 0,035-0,050 W/(m.K) (TS 825’e göre)
Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ = 1’dir. 
Yük altındaki uygulamalarda kullanılabilir. 
Su yalıtımının dış tarafında kullanılmaz. İçeriden yalıtımda sıcak tarafta buhar kesici ile birlikte 
kullanılmalıdır.   

Ekspande Polistren Köpüğü (EPS): Binaların çatılarında (eğik ve teras), duvarlarda (içten/dıştan/
sandviç), tüm döşemelerde ısı yalıtımı amacıyla kullanılabilir. 
Form: Ülkemizde levha formunda üretilebilirler. 
Kullanım sıcaklığı: -50/ +75~80°C
Yangın Sınıfı: E veya F (Kaplamasız) 
λhes = 0,035-0,040 W/(m.K) (TS 825’e göre)
Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ = 20-100’dür. 
Yük altındaki uygulamalarda kullanılabilir. Ters teras çatı ve toprak altında su yalıtımının dış tarafında 
kullanılabilen özel türleri vardır. 
Yoğuşma tahkiki yapılarak içeriden yalıtımda sıcak tarafta buhar kesici kullanımına karar verilmelidir. 

Ekstrüde Polistren Köpüğü (XPS): Binaların çatılarında (eğik ve teras), duvarlarda (içten/dıştan/
sandviç), tüm döşemelerde ısı yalıtımı amacıyla kullanılabilir. 
Form: Ülkemizde levha formunda üretilebilirler. 
Kullanım sıcaklığı: -50/ +75~80°C
Yangın Sınıfı: E veya F (Kaplamasız) 
λhes = 0,030-0,040 W/(m.K) (TS 825’e göre)
Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ = 80-250’dir. 
Yük altındaki uygulamalarda kullanılabilir. Ters teras çatı ve toprak altında su yalıtımının dış tarafında 
kullanılabilen türleri vardır. 
Yoğuşma tahkiki yapılarak içeriden yalıtımda sıcak tarafta buhar kesici kullanımına karar verilmelidir. 
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Poliüretan Köpüğü (PUR): Binaların çatılarında (eğik ve teras), duvarlarda (dıştan/sandviç), 
döşemelerde ısı yalıtımı amacıyla kullanılabilir. 
Form: Ülkemizde levha formunda ve püskürtülerek uygulanabilirler.
Kullanım sıcaklığı: -200/ +110°C
Yangın Sınıfı: E veya F (Kaplamasız) 
λhes = 0,025-0,040 W/(m.K) (TS 825’e göre)
Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ = 30-100’dür. 
Yük altındaki uygulamalarda kullanılabilir. 
Su yalıtımının dış tarafında kullanılmaz.  

Ahşap Yünü Levhalar (WW): Binaların çatılarında (eğik), duvarlarda (içten/dıştan), döşemelerde ısı 
yalıtımı amacıyla kullanılabilir. 
Form: Ülkemizde üretilmez. Genellikle EPS ve Taş Yünü ısı yalıtım levhalarının iki yüzeyine ahşap yünü 
levhaların lamine edilmesi ile kompozit levhalar halinde kullanılırlar. 
Yangın Sınıfı: B, C, D veya E (Kaplamasız) 
λhes = 0,065-0,090 W/(m.K) (TS 825’e göre)
Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ = 2-5’tir. 
Yük altındaki uygulamalarda kullanılabilir. Su yalıtımının dış tarafında kullanılmaz. 
İçeriden yalıtımda sıcak tarafta buhar kesici katmanla kullanılmalıdır.   

Fenol Köpüğü (PF): Binaların çatılarında (eğik, teras), duvarlarda (içten/dıştan), döşemelerde ve 
tesisatlarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılabilir. 
Form: Ülkemizde üretilmez. Levha veya boru formunda temin edilebilirler. Genellikle alüminyum folyo, 
metal vb. kaplamalar ile kullanılırlar. 
Kullanım sıcaklığı: -180/ +120°C
Yangın Sınıfı: B veya C (Kaplamasız) 
λhes = 0,030-0,045 W/(m.K) (TS 825’e göre)
Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ= 10-50’dir. (Kaplamasız) 
Yük altındaki uygulamalarda kullanılabilir. 
Su yalıtımının dış tarafında kullanılmaz.  

Cam Köpüğü (CG): Binaların çatılarında (eğik, teras), duvarlarda (içten/dıştan), döşemelerde ve özel 
tesisatlarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılabilir. 
Form: Ülkemizde üretilmez. Levha veya boru formunda temin edilebilirler. 
Kullanım sıcaklığı: -260/ +430°C
Yangın Sınıfı: A1 (Kaplamasız) 
λhes = 0,045-0,060 W/(m.K) (TS 825’e göre)
Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ= ∞’dur. 
Yük altındaki uygulamalarda kullanılabilir. 
Ters teras çatı ve toprak altında su yalıtımının dış tarafında kullanılabilir. 
Kalınlığın yeterli olması durumunda ve birleşim yerlerinde tedbir almak kaydıyla içeriden yalıtımda 
buhar kesici kullanılması gerekmez.  



138 ► Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

Genleştirilmiş Perlit Levhalar (EPB): Binaların çatılarında (eğik), duvarlarda (içten/dıştan), döşemelerde ve 
tesisatlarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılabilir. 
Form: Ülkemizde granül olarak üretilebilirler. Granüller torbalara konularak kullanılır. Levha veya boru 
formunda yurt dışından temin edilebilir.
Kullanım sıcaklığı: -250/ +1000°C
Yangın Sınıfı: A1 (Kaplamasız) 
λhes = 0,045-0,065 W/(m.K) (TS 825’e göre)
Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ= 5’tir. 
Yük altındaki uygulamalarda kullanılabilir. Su yalıtımının dış tarafında kullanılmaz. 
İçeriden yalıtımda sıcak tarafta buhar kesici katmanla kullanılmalıdır. 

Genleştirilmiş Mantar Levhalar (ECB): Binaların çatılarında (eğik), duvarlarda (içten/dıştan) ve 
döşemelerde ısı yalıtımı amacıyla kullanılabilir. 
Form: Ülkemizde üretilmez. Levha formunda temin edilebilirler. 
Kullanım sıcaklığı: -180/ +100°C
Yangın Sınıfı: E (Kaplamasız) 
λhes = 0,045-0,055 W/(m.K) (TS 825’e göre)
Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ= 5-10’dur. 
Yük altındaki uygulamalarda kullanılabilir. 
Su yalıtımının dış tarafında kullanılmaz. 
İçeriden yalıtımda sıcak tarafta buhar kesici katmanla kullanılmalıdır.  

Ahşap Lifli Levhalar (WF): Binaların çatılarında (eğik), ve duvarlarda (içten) ısı yalıtımı amacıyla 
kullanılabilir. 
Form: Ülkemizde üretilmez. Levha formunda temin edilebilirler. 
Yangın Sınıfı: E (Kaplamasız) 
λhes = 0,035-0,070 W/(m.K) (TS 825’e göre)
Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ= 5’tir. 
Yük altındaki uygulamalarda kullanılabilir. Su yalıtımının dış tarafında kullanılmaz. 
İçeriden yalıtımda sıcak tarafta buhar kesici katmanla kullanılmalıdır. 

Polietilen Köpüğü (PEF): Binaların duvarlarında (içten/sandviç), döşemelerde ve tesisatlarda ısı yalıtımı 
amacıyla kullanılabilir. 
Form: Ülkemizde levha ve boru formunda üretilebilirler. 
Kullanım sıcaklığı: -40/ +105°C
Yangın Sınıfı: D, E, F (Kaplamasız) 
λhes = 0,035-0,070 W/(m.K) 
Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ > 1000’dir. 
Yük altındaki uygulamalarda kullanılabilir. Su yalıtımının dış tarafında kullanılmaz.   
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Elastomerik Kauçuk Köpüğü (FEF): 
Boru, kanal, vana gibi tesisat elemanlarında ısı yalıtımı amacıyla kullanılabilir. 
Form: Ülkemizde levha veya boru formunda üretilebilirler. 
Kullanım sıcaklığı: -40/ +105°C
Yangın Sınıfı: B, C. ,D, E (Kaplamasız) 
λhes = 0,030-0,040 W/(m.K)

Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ > 3000’dir.  

8.2.2. Yalıtım Camları
Yalıtım camı üniteleri iki cam arasında hapsedilen kuru ve durgun hava sayesinde bina ısısının pencerelerden dışa 
kaçışını azaltır. Burada 2 cam arasındaki ara boşluk genişliği ile bu boşluğu dolduran gazların niteliği önemlidir. Cam ka-
lınlıklarının ısı yalıtımına etkisi ihmal edilebilecek kadar azdır. Yalıtım camı ünitelerinin ısı yalıtım değerini 3 faktör etkiler. 

 ► Yalıtım camı ara boşluk genişliği: Ara boşluk genişliğinin 12 mm’den 16 mm’ye arttırılması ünitenin ısı yalıtım 
performansını iyileştirir.

 ► Yalıtım camı ünitesi ara boşluk dolgusu: Ünitelerin ara boşluğunda standart olarak kuru hava mevcuttur. Hava 
yerine boşluğa doldurulan argon vb. gazlar ünitenin yalıtım değerini iyileştirir.

 ► Camın (kaplamanın) yayınım (emisivite) değeri: Yayınım, bir cisim üzerinden elektromanyetik enerji transferinin 
ölçüsüdür. Yayınım (ε) değeri teorik olarak 0 ile 1 arasında değişkendir. Düşük yayınım daha iyi yalıtım demektir. 
Camın yayınım değerinin azaltılması ve dolayısıyla da ısı transferinin yavaşlatılması cam üzerine yapılan low E 
kaplamalar ile sağlanır.

8.2.3. Low E Isı Kontrol Kaplamalı Yalıtım Camı Üniteleri: 
Low-E ısı kontrol kaplamalı yalıtım camı üniteleri oda 
ısısını görünmez bir ayna gibi tekrar içe yansıtarak 
ısının dışa kaçışını standart yalıtım camı ünitelerine 
göre 2,5 kat; tek cama göre ise 5 kat azaltır. Low-E 
kaplamalar ışınımla gerçekleşen ısı kaçışının denet-
leyebildiği için ısı kontrolünde etkili olabilir. Low E ısı 
kontrol kaplamalı yalıtım camı ünitesinde kaplama 
Türkiye genelinde kışları çok sert geçen yöreler dışında 
standart kullanımda ünitenin 2. yüzeyinde (dış camın 
ara boşluğa bakan yüzeyi) yer alır.

Güneş Kontrolü ve Cam: Güneş kontrolünde amaç, 
güneş ısısının iç mekâna kontrollü olarak girmesi ve 
soğutma giderlerinin, dolayısıyla enerji tüketiminin 
azaltılarak konfor koşullarının sağlanmasıdır. Camda güneş kontrolü; cam hamuruna renk verici bazı maddelerin ilave 
edilmesiyle elde edilen harmandan renkli düz cam ile renkli veya renksiz düz cam üzerine yapılan metalik kaplamalarla 
sağlanabilir. Cam üzerine kaplama kimyasal ve fiziksel proseslerle yapılabilir.

1            2     3          4

Gün Işığı ve
Güneş Isısı

Oda Isısı

İç ortamDış ortam

Görsel :1 Low E ısı kontrol kaplamalı yalıtım camı ünitesi
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Hem ısı yalıtımı hem de güneş kontrolünü bir arada sağlayabilmek için her iki camı da kaplamalı olan yalıtım camı üni-
teleri veya cam plakalarından sadece birinde özel kaplama içeren yalıtım camı üniteleri kullanılmalıdır. 

Çift kaplamalı çok amaçlı çözümler giydirme cephelerde yaygınlıkla kullanılır. Yalıtım camı ünitelerinin 2. yüzeyindeki 
reflektif güneş kontrol kaplamaları etkin bir güneş kontrolü sağlarken, 3. yüzeyindeki low-E kaplamalar bina ısısının içte 
tutulmasında etkilidir. Reflektif kaplamalı camlar arkasındaki yapısal unsurları gizleyebildiği için gündüz kullanımının 
ağırlıklı olduğu giydirme cepheli ticari yapılar için uygun çözümlerdir. 

Ancak gece manzarasının önemli olduğu yapılar ile konutlar ve mağaza vitrinlerinde kullanıma uygun değildir. Çünkü bu 
tip camlar ışığın kuvvetli olduğu tarafta ayna görüntüsü sergiler.

Tek kaplamalı çözümler enerjinin verimli kullanımına katkılarıyla cam endüstrisinde yalıtım camı ünitelerinin 2. yüze-
yinde hem low E hem de güneş kontrol özelliği olan yüksek performanslı solar low E bir kaplama yer alır. Günışığı ge-
çirgenliği yüksektir. Renksiz düz cama yakın görüntüdedir. Bu bağlamda da konutlar ve mağaza vitrinlerinde kullanıma 
uygundur. Güneş ısısı kazançlarını standart yalıtım camı ünitesine göre 1,5 kat azaltarak soğutma giderlerinden tasarruf 
sağlar. Isı kayıplarını tek cama göre 5 kat, standart yalıtım camı ünitelerine göre 2,5 kat azaltarak yakıt giderlerinden 
tasarruf sağlar. Düşük UV geçirgenliği ile eşyaların doğal renklerinin daha uzun süre korunmasını sağlar. 

 

Güneş
kontrol 
camı

Low E ısı
kontrol camı

Oda Isısı

Gün ışığı ve 
güneş ısısı

Güneş
kontrol 
camı

Low E ısı
kontrol camı

Oda Isısı

Gün ışığı ve 
güneş ısısıGün Işığı ve
Güneş Isısı

Low E ısı
kontrol camıGüneş

kontrol
camı

Oda Isısı

Gün Işığı

Güneş Isısı

Oda Isısı

Gün Işığı

Güneş Isısı

Oda IsısıOda Isısı

Gün Işığı

Güneş Isısı

Görsel 2: Çift kaplamalı ve tek kaplamalı yalıtım camı üniteleri

8.3. Isı Yalıtımı Uygulamaları

Bina zarfı, binanın iç ortamını dış ortamdan ayıran yapı elemanlarını kapsar ve duvarlar, pencereler, kapılar, döşeme, 
tavan ve çatı, bina zarfını oluştururlar. Genel olarak; farklı sıcaklıktaki iki ortam (dış hava – yaşanan mahaller) arasın-
daki ısı geçişini azaltmak için yapılan uygulamalarda ısı yalıtım malzemeleri; kullanım amacı ne olursa olsun ısıtılan bir 
hacmin; 

1. Isıtılmayan bina bölümleri ile ortak yüzeylerine ve 

2. Sıcaklığı farklı olan atmosfer veya toprağa temas eden yüzeylerine uygulanır. 

Eğimli ve teras çatılar, dışa veya garaj, depo gibi kullanılmayan bölümlere bakan duvarlar, toprak veya içerisinde yaşan-
mayan mahaller ile temas halindeki döşemeler ve tesisat boruları ile havalandırma kanalları ısı yalıtım malzemelerinin 
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belli başlı kullanım alanlarıdır. Ayrıca pencerelerden kaynaklanan ısı kayıp ve kazançları, kaplamalı cam ve yalıtımlı doğ-
rama vasıtasıyla azaltılarak enerji verimliliği sağlanır. Binalarda yapılan yalıtım uygulamalarının bir bütünlük içerisinde 
sürekliliğinin sağlanması gereklidir. Tam anlamıyla ısı yalıtımının faydalarından yararlanmak için evlerin kışın soğuk, 
yazın sıcak kısımlara bakan tüm duvarları ve döşemeleri, çatıları mutlaka yalıtılmalı ve nitelikli pencere kullanılmalıdır.

8.3.1. Duvarlarda Isı Yalıtımı
Dışa bakan, kullanılan / ısıtılan bir hacimle kullanılmayan / ısıtılmayan iç ortamı birbirinden ayıran duvarlara ısı yalıtımı 
yapılması gerekir. Söz konusu yüzeylerde ısı yalıtım malzemeleri farklı teknikler ile duvarın iç yüzeyine, dış yüzeyine veya 
iki katmanlı duvarlarda iç ve dış katmanın arasına uygulanabilir. 

İçten Isı Yalıtımı: Bu uygulamalarda ısı yalıtım malzemesi duvarın iç tarafında yer aldığından cephe soğuk kalır. Dolayı-
sıyla iç ortamda üretilen su buharının söz konusu soğuk duvara temas etmesi durumunda yoğuşma meydana gelir. Bu 
sebeple bu detaylarda kullanılan malzemelerin ya su buharı geçişine karşı dirençlerinin yüksek olması ya da su buharı 
geçişine karşı dirençleri düşük olan malzemelerin buhar kesici malzemeler ile birlikte kullanılarak duvara ulaşan su 
buharı miktarını sınırlamaları gerekir. Kullanılan ısı yalıtım malzemesinin su buharı difüzyon direnci ve kalınlığına göre 
TS 825’e göre yoğuşma tahkiki yapılarak, buhar kesicinin sıcak tarafta kullanılıp kullanılmamasına karar verilmelidir. 
Gerekmesi durumunda buhar kesicinin ek yerlerinde, geçirimsizlik sağlayan buhar kesici bantlar kullanılmalı ve buhar 
kesici katman tespit elemanları ile delinmemelidir.

Isı yalıtım malzemelerinin duvarların iç yüzeyine uygulanması nedeniyle cephenin tamamının korunamadığı bu detaylar-
da oluşan ısı köprülerine karşı önlem alınması gerekir. Bu detayda iç yüzeyden tavan ve döşeme betonlarının alınlarına 
yalıtım yapılamadığından bu bölgelerin ısı geçişine karşı direnci zayıf kalır ve ısı köprülerine neden olur. Isı köprülerinin 
meydana gelmesi durumunda enerji kayıplarının yanı sıra söz konusu yüzeyin dış iklim koşullarından korunamamasın-
dan ötürü yoğuşma sorunları da meydana gelir. İlgili yönetmeliğe göre; kat döşemeleri ile birleşimlerde ısı köprülerini 
önleyecek şekilde tavan-döşeme iç yüzeyine en az 50 cm dönülerek yalıtılmalıdır. Isı yalıtım levhalarının tavana uygu-
lanması esnasında mekanik tespit elemanları da kullanılmalıdır. Buhar kesici tabakalar tavan ve döşemelere devam 
ettirilmelidir. 

Görsel 3: Duvarların içten ısı yalıtımı 

1- Dış Cephe Kaplaması
2- Sıva
3- Betonarme Perde
4- Yapıştırıcı 
5- Isı Yalıtımı
6- Buhar kesici ve/veya dengeleyici (Yoğuşma Kontrolüne Göre)
7- Alçı Sıva (Donatı Filesi veya Alçı Plaka)
8- İç Kaplama

8
2

3

En az 50 cm.

1

5

7

6
4
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a) Duvarların Dıştan Yalıtımı
Bu uygulamalarda ısı yalıtım malzemesi duvarın dış tarafında yer aldığından cephe korunur ve sıcak kalır. Dolayısıyla 
iç ortamda üretilen su buharı, duvar içerisinden geçerken doyma sıcaklığının altında bir ara yüzey ile temas etmeyece-
ğinden yoğuşma oluşma riski ortadan kalkacağı gibi cephenin tamamının korunması dolayısıyla ısı köprüleri de mey-
dana gelmez. Tekniğine uygun olarak dıştan yapılan uygulamalar; ısı köprüsü ve yoğuşmadan kaynaklanan sorunları 
tamamen ortadan kaldırdığı için teknik olarak ideal çözümdür. Dış cephe ısı yalıtım sistemleri; bu uygulamalar için özel 
üretilmiş ısı yalıtım levhaları, ısı yalıtım yapıştırıcısı, ısı yalıtım sıvası, sıva (donatı fileleri), dübeller ve son kat dekoratif 
kaplama malzemelerinden oluşur. Bu sistem bileşenlerinden herhangi birinin diğer bileşenler veya yüzey ile arasında 
uyumsuzluk bulunması genel olarak tüm uygulamanın performansını etkiler. Bu sebeple; dış cephe ısı yalıtım sistemle-
rinden beklenen sürekli, kararlı ve yüksek performans kalitesini ve sistem üreticisi firmaların ürün garantisini elde etmek 
için paket olarak piyasaya sunulan dış cephe ısı yalıtım sistemleri tercih edilmelidir.

Görsel 4: Duvarların dıştan yalıtımı

b) Çift Duvar Arası (Sandviç Duvar) Isı Yalıtım Uygulamaları: Bu uygulamalarda ısı yalıtım malzemeleri iki duvar kat-
manı arasında yer alır. Ayrıca yalıtım katmanı geçen su buharının boşluklu uygulamalarda duvarlar arasındaki boşluk-
ta veya boşluksuz uygulamalarda yalıtım malzemesi ile dışa bakan duvar katmanı arasında yoğuşma riski bulunur. 
Bu sebeple ısı köprülerine ve yoğuşmaya karşı önlem alınmalı ve kolon, kiriş, hatıl döşeme alnı vb. ısı köprüsü oluştu-
rabilecek tüm yapı elemanlarının tamamı ısı yalıtımı tabakası ile dıştan kaplanmalıdır.

8.3.2. Çatılarda Isı Yalıtımı
Çatılar; yağmur, kar vb. dış iklim koşullarına, iç ortam ile dış ortam arasındaki su buharı kısmi basıncı ve sıcaklık farkı 
dolayısıyla buhar difüzyonuna ve ısı geçine maruz kalır. Bu sebeple; çatılarda havalandırma tedbirleri de göz önüne alı-
narak, ısı ve su yalıtımı uygulamaları bir arada ele alınmalıdır. Yapılacak uygulamalarla iç ortam ile dış ortam arasındaki 
sıcaklık farkından kaynaklanan ısı transferinin azaltılması, dış ortama buhar çıkışını mümkün olduğu kadar kolaylaştırıl-
ması buna karşın yağmur, kar gibi yağışlardan kaynaklanan suyun yapıya sirayet etmemesi sağlanmalıdır. 

a) Eğimli Çatılarda Isı Yalıtım Uygulamaları: Eğimli çatılar; çatı kaplaması, çatı konstrüksiyonunun üzerine oturduğu 
döşeme ve çatı arası boşluğundan oluşur. Çatı arası boşluğunun kullanılıp kullanılmaması; eğimli çatılarda ısı yalıtımı 
uygulamalarında farklılıklara neden olur. Çatı arası kullanılmayan eğimli çatılarda ısı yalıtımı çatı konstrüksiyonu sevi-
yesinde yapılırken, çatı arası kullanılan eğimli çatılarda ise ısı yalıtımı uygulamaları çatı seviyesinde gerçekleştirilir. 

1- Dış Cephe Kaplaması
2- File Taşıyıcılı İnce Isı Yalıtım Sistem Sıvası
3- Dübel 
4- Isı Yalıtım Malzemesi
5- Isı Yalıtım Sistem Yapıştırıcısı 
6- Betonarme Perde
7- İç Sıva

6 7

3

5
4

1
2
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Çatı arası kullanılmayan eğimli çatılarda ısı yalıtımı çatı konstrüksiyonun oturduğu betonarme döşeme üzerine uygu-
lanır. Mineral yün esaslı şilteler, kullanılmayan çatı aralarının ısı yalıtımında döşemeye serilerek uygulanır. Şiltenin üzeri 
herhangi bir şekilde örtülmemeli, malzemenin toz, kir vb. dış etkilerden korunmasının istendiği durumlarda, mineral yün 
esaslı ısı yalıtım malzemesinin üstü cam tülü gibi buhar geçirgen (nefes alan) bir ürünle kaplı versiyonları kullanılabilir. 
Mineral yün esaslı şilteler yük taşımayan özellikte düşük yoğunluklu bir malzeme olduğundan bu malzemelerin üzerine 
yük gelmemeli ve üzerinde yürünmemelidir. Çatı arasında yürünmesi gerektiğinde, ahşap kadronlar üzerine yürüme yolu 
inşa edilmelidir. Şilte tipi ürünler yerine levha formunda sert ısı yalıtım malzemeleri kullanılabilir. Düzgün yüzey üzerine 
yeterli kalınlıkta ısı yalıtım malzemeleri döşendikten sonra ısı yalıtım malzemesinin üzerine ayırıcı tabaka yerleştirilip 
yüksek dozlu şap uygulaması yapılarak detay tamamlanır. Bu detayda havalandırma hayati öneme sahiptir. Yalıtım 
malzemesinden geçen su buharı yapılan havalandırma boşluğu ile atmosfere atılmalıdır.

Görsel 5: Çatı arası kullanılmayan çatılarda ısı yalıtımı

Çatı arası kullanılan eğimli çatılarda ısı yalıtımı çatı seviyesinde uygulanır. Isı yalıtımı ile çatı kaplaması altında yer alan su 
yalıtım malzemesi arasında meydana gelen soğuk bölgede yoğuşmanın oluşması nedeniyle ısı yalıtım malzemesi suya 
maruz kalabilir. Bu sebeple su buhar geçirgenliğine karşı direnci yüksek olan su yalıtım malzemelerinin kullanıldığı detay-
larda, mutlaka ısı yalıtımı ile su yalıtım malzemeleri arasında havalandırma boşluğu bırakılmalıdır. Nefes alan su yalıtım 
örtülerinin kullanıldığı detaylarda ise nefes alan su yalıtım örtüleri ısı yalıtım malzemesinin dışa bakan tarafına serilmeli 
ve nefes alan su yalıtım örtüsü ile çatı kaplaması arasında uygun koşullarda havalandırma boşluğu bırakılmalıdır.

Görsel 6: Çatı arası kullanılan çatılarda ısı yalıtımı

1- Çatı Örtüsü
2- Su Yalıtımı 
3- Çatı Tahtası
4- Havalandırılan Çatı Arası Boşluğu
5- Isı Yalıtımı
6- Döşeme Paneli
7- Tavan Sıvası 
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1- Çatı örtüsü
2- Kiremit tespit çıtası
3- Baskı çıtası
4- Nefes alan su yalıtım örtüsü
5- Isı yalıtımı
6- Buhar kesici
7- Çatı tahtası
8- Mertek 
9- Tavan kaplaması

7
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43
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b) Teras Çatılarda Isı Yalıtım Uygulamaları: Teras çatılarda çatı eğimi %5’in altında olup, kaplama malzemesi ve çatı 
konstrüksiyonu arasında herhangi bir boşluk bulunmaz. Su yalıtım malzemesi ile ısı yalıtım malzemesinin birbirine 
konumlarına göre teras çatılarda “geleneksel teras çatılar” ve “ters teras çatılar” olmak üzere iki farklı detay uygulana-
bilir. 

Geleneksel teras çatılarda su yalıtım katmanı ısı yalıtımının üzerinde yer alır. Bu uygulamada su buharının, ısı yalıtımının 
içerisinden geçerek su yalıtım örtüsü altında yoğuşmasıyla ısı yalıtımının işlevini kaybetmesini önlemek için; ısı yalıtımı-
nın altına (sıcak tarafa) buhar kesici / dengeleyici uygulanmalıdır. Buhar kesici ısı yalıtım malzemesi üzerine döndürül-
meli ve üstteki su yalıtım örtüsü ile birbirine yapıştırılmalıdır. Bu detayda çatı sistemi, alttan buhar kesici ile su buharına 
karşı korunurken, üstte uygulanan su yalıtım örtüsü suyun yapı elemanlarına ulaşmasını önler. Çatı-duvar birleşimle-
rinde ısı yalıtım malzemesinin sürekli olması sağlanmalı, betonarme teras sıcak çatılarda ısı yalıtımı mutlaka parapet 
kenarlarına döndürülerek duvar ısı yalıtımı ile ilişkilendirilmelidir. Çatıda biriken yağmur suyunun drenajı için betonarme 
üzerine eğim betonu dökülür ve eğim betonu üst yüzeyinin temizlenmesinin ardından, kuru durumda iken astar uygula-
nır. Astar kuruduktan sonra buhar kesici katman yapıştırılır. Buhar kesici uygulamalarında ek yerleri tam yapıştırılmalıdır. 
Isı yalıtım malzemesi üzerine su yalıtım örtülerinin tekniğine uygun olarak uygulanmasıyla üzeri gezilemeyen geleneksel 
teras çatı detayı tamamlanmış olur. Isı yalıtım malzemesi, su yalıtım malzemesinin yapıştırma sıcaklığına dayanıklı ve 
rijit ise (taş yünü) su yalıtım malzemesi doğrudan ısı yalıtım malzemesi üzerine uygulanabilir. Eğer ısı yalıtım malzemesi, 
su yalıtım malzemesinin yapıştırma sıcaklığına dayanıklı ve rijit değil ise yalıtım katmanı üzerine eğim betonu dökülmeli 
ve su yalıtım malzemesi eğim betonun üzerine uygulanmalıdır. 

Görsel 7: Üzeri Gezilemeyen Geleneksel Teras Çatı Detayı

Ters teras çatılarda, ısı yalıtımı su yalıtım örtüsünün üzerinde yer alır. Bu sayede su yalıtım örtüsü, tüm yıl boyunca stabil 
sıcaklıkta kalarak ısıl şoklardan etkilenmez. Bu uygulamada eğim betonunun üzerinde yer alan su yalıtım örtüleri aynı 
zamanda buhar kesici görevi görürler. Ters teras çatılarda ısı yalıtım malzemesi olarak su yalıtım katmanının dışında 
kullanılabilen, su emmeyen, kapalı gözenekli, yüksek donma çözülme direncine sahip, basma ve sünme mukavemeti 
yüksek olan ısı yalıtım levhalar kullanılmalıdır. Çatıda biriken yağmur suyunun drenajı için betonarme üzerine eğim beto-
nu dökülür. Eğim betonunun üzerine astar ve tekniğine uygun olarak su yalıtım örtüsü uygulanır. Isı yalıtım malzemesi, 
su yalıtım örtüsü üstüne yapıştırılmadan, serbest ve şaşırtmalı olarak, ek yerlerinde derz oluşmayacak şekilde yerleştiri-
lir. Isı yalıtım malzemesi üzerine, üstteki katmanlardan gelecek olan ve istenmeyen yabancı maddelerin engelleyen filtre 
katmanı serilir. Filtre katmanının üzerine ağırlık oluşturarak ısı yalıtım malzemesinin uçmasını veya yüzmesini engelle-
yen, yıkanmış ve elenmiş uygun kalınlıkta dere çakılı serilerek üzerinde yürünmeyen ters teras çatı detayı tamamlanır. 

1- Betonarme döşeme
2- Eğim betonu
3- Astar
4- Buhar kesici
5- Isı yalıtım malzemesi
6- Su Yalıtım Malzemesi 
7- Mineral kaplı Su Yalıtım Malzemesi(Sentetik örtü kullanılıyorsa gerek yok) 
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Gerekmesi halinde bu çatı detayı üzerine şap vb. uygulanarak gezilebilir hale getirilebilir.
Görsel 8: Üzeri Gezilemeyen Ters Teras Çatı Detayı

8.3.3. Döşemelerde Isı Yalıtımı
Döşemeler binalarda enerji kayıp ve kazançlarının olduğu diğer bir yapı elemanıdır. Genel olarak toprağa basan döşe-
melerde, ısıtmanın merkezi olarak yapılmadığı apartmanlarda katlar arasında ve garaj, depo vb. ısıtılmayan hacimlerin 
üzerinde yer alan döşemelerde ısı yalıtımı yapılmalıdır. 

Toprağa basan döşemeler yeraltı sularına ve iç ortam ile zemin arasındaki su buharı kısmi basıncı ve sıcaklık farkı do-
layısıyla buhar difüzyonuna ve ısı geçine maruz kalır. Toprağa basan döşemelerde ısı yalıtımı uygulamaları betonarme 
döşemenin altına veya üzerine yapılabilir. Döşeme betonunun üzerinde yapılan ısı yalıtımı uygulamalarında yapının en 
dışında yer alan su yalıtım malzemelerinin su buharı geçişine karşı gösterdikleri direnç dolayısıyla yapıyı terk edeme-
mesi ve ısı yalıtım malzemesini geçen su buharının soğuk yüzeyle karşılaşarak yoğuşması söz konusudur. Bu detayda 
döşemede yoğuşma meydana gelmemesi için sıcak tarafta mutlaka buhar kesici kullanılmalıdır. Uygulanacak ısı yalıtım 
malzemeleri, yüke maruz kaldıklarından yeterli basma ve uzun süreli yüklere karşı sünme mukavemetine sahip olmalı-
dır. 

Döşeme betonu üzerinde yapılan uygulamalarda döşeme betonu ısı yalıtım malzemesi tarafından korunmadığından so-
ğuk olma olasılığı bulunur. Dolayısıyla ısıtılmayan ortamlara toprak ve dış havaya temaslı döşemelerde ısı yalıtım malze-
mesini geçen su buharının döşeme betonunda yoğuşma ihtimali söz konusudur. Bu detaylarda ısı yalıtım malzemesinin 
su buharı difüzyonuna karşı gösterdiği dirence bağlı olarak sıcak tarafta buhar kesici tabaka kullanılması gerekir. Buhar 
kesici aynı zamanda şap ile ısı yalıtım malzemesi arasında ayırıcı katman görevi görür.

Isı yalıtım levhaları; birleşim yerlerinde boşluk kalmayacak şekilde şaşırtmalı olarak döşeme betonunun üzerine yapıştı-
rılmadan (serbest olarak) döşenir. Döşeme ve duvar birleşim yerlerinde ısı yalıtım levhaları şap kalınlığı göz önüne alına-
rak süpürgelik hizasına kadar devam ettirilir. Isı yalıtım levhalarının üzerine buhar kesici olarak polietilen folyo serilerek 
şap uygulanır. PVC, ahşap parke gibi kaplamaların döşenmesi durumunda şap tabakasının üzerine yapıştırma veya 
lamalı tespit yapılır. Yerden ısıtma yapılan döşemelerde ise ısı yalıtım malzemesinin üzerine buhar kesici uygulandıktan 
sonra buhar kesicinin üzerine plastik ayaklar yerleştirilir. Bu plastik ayaklara tesisat boruları oturtularak uygun kalınlıkta 
şap uygulaması yapılır. Daha sonra istenen döşeme bitişiyle uygulama tamamlanır. 

Isıtılmayan hacimlerin tavanından yapılan uygulamalarda ısı yalıtım malzemesi döşeme betonunun dış tarafındadır. 
Buradan hareketle döşeme betonunun sıcak olacağı ve dolayısıyla yoğuşma olmayacağı düşünülse de yalıtımın sü-

1- Betonarme döşeme
2- Eğim betonu
3- Astar
4-5 Su yalıtım malzemesi 
6- Isı yalıtım malzemesi 
7- Filtre katmanı
8- Çakıl 1 2 3

8 7 6 5 4
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rekliliğinin bozulduğu kolon birleşimlerinde risk bulunduğu göz önüne alınmalıdır. Isı köprülerine sebebiyet veren bu 
riskli bölgelerde ısı yalıtımı uygulamasının en az 50 cm kolonlarda devam ettirilmesi gerekir. Isı yalıtım malzemelerinin 
ısıtılmayan hacimlerin tavana yapıştırıcı vasıtasıyla döşenir. Yapıştırıcının kurumasının ardından dübeller vasıtasıyla me-
kanik olarak tespit edilir. Uygulama, ısı yalıtım malzemelerinin üzerine fileli bir ince sıva yapılması ile tamamlanır. 

1- Döşeme kaplaması
2- Şap
3- Bir kat serbest su yalıtım örtüsü 
4- Isı yalıtımı
5- Su yalıtımı
6- Grobeton
7- Blokaj
8- Toprak zemin

1- Döşeme kaplaması
2- Yüzer şap 
3- Bir kat serbest su yalıtım örtüsü 
4- Isı yalıtımı
5- Şap 
6- Asmolen döşeme
7- İç yüzey kaplaması (iç sıva)

Görsel 10: Arakat Döşeme DetayıGörsel 9: Toprağa Basan Döşeme Detayları

A- Ahşap parke
B- Ahşap kör döşeme
C- Ahşap kadronlar arası 

ısı yalıtımı
D- Su yalıtım örtüsü
E- Grobeton (mala perdahı)
F- Blokaj
G-Toprak zemin

8.4. Örnek Yalıtım Projesi

PİLOT PROJE: ARTIK YUVAM DAHA SICAK
Mevcut binalardaki enerji tasarruf potansiyelinin araştırılması ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla ile Elektrik 
İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EIE) ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) iş birliği yaparak “Artık 
Yuvam Daha Sıcak” ismiyle bir demonstrasyon projesi gerçekleştirdi. Bu proje kapsamında; aktif olarak kullanılan bir 
binanın enerji performansına dair ön analizlerinin yapılması, söz konusu binanın enerji verimli hale getirilmesi için alın-
ması gereken tedbirlerin belirlenerek hayata geçirilmesi ve uygulamanın tamamlanmasının ardından tekrar ölçümlerin 
yapılarak elde edilen tasarrufun tespit edilebilmesi hedeflendi. 
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Gerekli izinlerin alınmasının ardından Ankara’da bulunan, 1973 yılında inşa edilmiş ve yaklaşık 15.000 m3 kapalı hacme, 
3.609 m2 ısıtılan alana sahip Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı 50. Yıl Yetiştirme Yurdu, projenin 
uygulanacağı bina olarak belirlendi. Ön etüt çalışmasında yapılan inceleme ve ilk ölçüm sonuçlarına göre; 

 ► Binanın ısı yalıtımsız olduğu ve pencerelerinin enerji performansının iyi olmadığı, 

 ► Pencerelerde bozulma olduğu,

 ►  Kazanların bacalarında yapılan baca gazı ölçümleri, oksijen oranının optimum değerden yüksek olduğu yani yan-
manın verimli olmadığı,

 ►  Kazanlarda iki kademeli brülör kullanıldığı,

 ►  Isıtma sisteminde kullanılan sirkülasyon pompalarının sabit devirli olduğu,

 ►  Aydınlatmada manyetik balastların tercih edildiği ve

 ►  Radyatörlerin önünde dekoratif amaçlı panel, perde gibi engellerin olduğu tespit edildi.

Ele alınan yapıda ısınma amaçlı yılda 68.600 m3/yıl doğal gaz, sıcak su temini için yılda 26.400 m3/yıl doğal gaz, aydın-
latma ve elektrikli ev aletlerinin kullanımından dolayı 131.000 kWh/yıl elektrik enerjisi tüketildiği belirlendi. Ön etüt çalış-
malarının neticesinde söz konusu binanın mevcut şartlardaki enerji tüketiminin ve enerji tasarruf potansiyelinin yüksek 
olduğu anlaşıldı. Toplam enerji tüketimi içerisinde ısınma amaçlı kullanım %63’lük pay ile en yüksek orana sahiptir. 
Elektrik kullanımı toplam tüketimde %12, sıcak su temini için harcanan enerji miktarı ise %25’lik paya sahiptir. 

Elde edilen ön etüt bilgileri ışığında söz konusu binada enerji verimliliğinin arttırılması için; 

 ►  Cephenin 6 cm kalınlığında ısı yalıtım malzemeleri ile dıştan yalıtılması, 

 ►  Çatıda 12 cm kalınlığında ısı yalıtım malzemesi kullanılarak yalıtılması,

 ►  Mevcut pencerelerin, ısı kontrol kaplamalı camların 16 mm ara boşluğa sahip çift camlı PVC pencereler ile 
değiştirilmesi,

 ►  Modülasyonlu brülör kullanımı ve gerekli ayarlarının yapılarak yanma veriminin arttırılması,

 ►  Mevcut pompaların değişken devirli pompalar ile değiştirilmesi,

 ►  Manyetik balastlı aydınlatma armatürlerinin yerine elektronik balastlı armatürlerin kullanılması önerildi. 

50. Yıl Yetiştirme Yurdu binasında enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik olarak ele alınan önlemlerin belirlenmesin-
de söz konusu uygulamalarda kullanılan ürünlerin piyasada rahatlıkla bulunabilirliği göz önünde bulunduruldu. Binada 
yapılacak ısı yalıtımı uygulamalarında; TS 825 standardında verilen gereklilikleri sağlayan minimum kalınlıkta malzeme 
kullanıldı. Ele alınan binada fiziki şartların uygun olmaması dolayısı ile toprağa basan döşemelerde ısı yalıtımı uygula-
ması gerçekleştirilemedi.

Proje kapsamında kararlaştırılan önlemlere yönelik olarak duvar ve çatıda ısı yalıtımı uygulamaları yapıldı, pencerelerin 
ısı kontrol kaplamalı çift camlı yalıtım camı üniteleri ile değiştirildi ve termostatik vanalar kullanıldı. 
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Uygulama Sonrası Elde Edilen Veriler ve Projenin Sonuçları:
50. Yıl Yetiştirme Yurdu binasında, enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde elde 
edilen enerji tasarrufun belirlenmesi için Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından uygulama sonrasında ölçümlere dayanan 
ikinci bir etüt çalışması gerçekleştirildi. Yapılan bu etüt çalışmasıyla başlangıç aşamasında tayin edilen hedeflerden 
sapma meydana gelip gelmediği, teorik çalışma ile pratik uygulama arasında oluşabilecek farklılıkların nedenlerinin 
analiz edilmesi hedeflendi. 

2000–2006 yılları arasında ısıtma sezonlarında tüketilen yıllık toplam doğal gaz tüketimi ve kış aylarındaki dış iklim 
şartları dikkate alınarak hesaplanan derece-gün başına yakıt tüketimleri belirlendi. Derece gün sayısının artması, ısıtma 
yapılan gün sayısının arttığını gösterir. Yani söz konusu yılda kış mevsiminin daha çetin geçtiği anlamına gelir. Aşağıdaki 
tabloda yıllara göre derece gün sayıları ve doğal gaz sarfiyatı gösteriliyor:

Isıtma Sezonu Isınma İçin Harcanan 
Doğal gaz(m³) Derece-Gün Derece-Gün Başına 

Harcama

2000–2001 57.315 2.287 25

2001- 2002 67.325 2.540 27

2002- 2003 86.341 2.615 33

2003- 2004 68.652 2.597 26

2004- 2005 58.761 2.552 23

2005- 2006 26.476 2.643 10

Tablo–1: Doğal Gaz Tüketimi

• Yukarıda verilen tabloda görüldüğü gibi uygulama yapılmadan önceki yıllarda derece-gün başına doğal gaz tüketimi 
ortalama 27m³ iken uygulama yapıldıktan sonraki 2005–2006 sezonunda 10m³’e geriliyor. Buradan hareketle yapılan 
uygulamaların %63 oranında enerji verimliliği sağladığı ortaya çıkar.

Aşağıda verilen grafikte enerji verimliliği uygulamalarının gerçekleştirildiği 2005–2006 sezonuna ait derece-gün değe-
rinin geçmiş yıllara oranla yüksek olduğu, kış mevsiminin daha soğuk geçtiği ancak, yalıtım yapılmış olması nedeniyle 
ısıtmaya harcanan yakıt tüketiminin geçmiş yıllara oranla çok daha az olduğu görülüyor. Uygulamaların gerçekleştiği 
2004-2005 kış sezonunda dahi bir önceki yıla göre yaklaşık %11,5 oranında enerji verimliliği sağlandığı görülüyor. 
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Görsel 10: Yıllara Göre Derece Gün Sayıları ve Doğal Gaz Tüketimi

• Yapılan yalıtım uygulamaları neticesinde derece gün başına tüketimlerden yola çıkarak ortalama 44.931 m3 doğal gaz 
tasarruf elde edildi. Yapılan uygulamalar ile söz konusu binada kullanılan doğal gazın ortalama %63 oranında azalması 
ile her yıl ortalama 108 ton CO2 emisyonunun atmosfere salınmaması anlamına gelir. Yatırım maliyetleri göz önüne 
alındığında ısı yalıtım uygulamalarının geri ödeme süresinin 3,7 yıl olduğu tespit edildi. Gerçekleşen doğal gaz tüke-
timlerinde termostatik vana kullanılmasına rağmen mevcut kazanların kapasitesinin yüksekliği dolayısıyla; iç ortam 
sıcaklığının 24°C’nin altına düşürülememesinin etkisi olduğu unutulmamalıdır. 

IZODER ve E.I.E.I iş birliği ile gerçekleştirilen bu projenin sonuçları; ısı yalıtım uygulamalarının maliyet etkin çözüm-
ler sunduğunu, gerek iklim değişikliği ile mücadele gerekse de enerji güvenliği ile ilgili hedeflere ulaşılmasında en 
önemli araçlardan biri olduğunu gösteriyor. 
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9. Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Sistemleri
İbrahim Çakmanus

9.1. Giriş

9.1.1. Genel
Mevcut binaların tadilatında öncelikle binanın genel durumu ve altyapısı incelenir. Bu bağlamda:

a) Binanın güncel mevzuata uygunluğu (deprem yönetmeliği vb.) kontrol edilir.

b) Binanın yangın güvenliği açısından yeterliliği kontrol edilir.

c) Binanın ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi tesisat, aydınlatma sistemleri ve elektrik tesisatının mevcut durumu 
incelenir.

d) Mevcut durumda konforun sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir. Örneğin mevcut durumda havalandırma, soğutma 
sistemleri bulunmayabilir. Bu bağlamda çalışanların memnuniyet durumu da değerlendirilir.

e) Binanın fonksiyonu (ihtiyaç programı) ve tadilat sonrası kullanım hedefleri incelenir. Örneğin soğutma sistemi, havalan-
dırma sistemi kurulması gerekirse yerleşim durumu, elektriksel güç ihtiyacı ve altyapının yeterliliği vb. değerlendirilir.

f) Binadaki tesisat sistemlerinin fiziksel ve teknolojik durumu incelenir.

g) Tadilat sonrasında iç mekân kalitesinin sağlanması için yapılması gerekenler değerlendirilir. 

h) Enerji verimliliği artış potansiyeli bulunup bulunmadığı araştırılır.

9.1.2. Binalarda Konfor İhtiyacı
Isıl konfor, iç hava kalitesi, gürültü ve diğer iç mekân kalitesi unsurlarının standartlara ve insan sağlığına uygun olması 
gerekir. Binalarda enerji verimliliği çalışmaları konforun sağlanması kaydı ile yapılmalıdır. Örneğin havalandırma yap-
mamak, ısıtma / soğutma sistemlerini kapatmak enerji verimliliği olarak kabul edilmez. Binalarda konfor gereksinimleri 
aşağıda özetleniyor. 

Isıl Konfor
Isıl konfor için mahal sıcaklıklarının kışın 20-22˚C, yazın 24-26˚C civarında tutulması gerekir. (ASHRAE Standart 90.1-
2019’a göre kabul edilebilir konforsuz saat sayısı ısıtmada 150 saat/yıl, soğutmada 150 saat/yıl şeklindedir). Isıl kon-
foru sağlamak için öncelikle binanın ısı kayıp ve kazançları iyileştirilir. Daha sonra ise ihtiyaca uygun ısıtma/soğutma 
sistemi kurulur. Eğer imkân varsa tasarım sürecinin başında enerji simülasyonu (enerji modellemesi) yapılması uygun 
olur. Enerji simülasyonunda ısıl konforun sağlanamadığı belirlenirse bina kabuğunda ısı yalıtımı iyileştirilebilir, gölgele-
me yapılabilir veya kazan, soğutma grubu (chiller) gibi ekipmanın kapasitesi büyütülür. Fakat kazan, chiller kapasitesini 
artırmak ısıtma veya soğutma sisteminin kurulum maliyetlerini ve işletmede enerji maliyetlerini artırır (arzu edilen bir 
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husus değildir). Bu nedenle öncelikle ısı yalıtımı yapılarak, havalandırmada ısı geri kazanım sistemi kullanarak, daha ve-
rimli sistemler kullanılarak enerji ihtiyacı azaltılmalıdır. Isıl konfor için gerekli olan ısıtma / soğutma sistemleri bir sonraki 
bölümde açıklanıyor.

İç Hava Kalitesi
İnsanların solunumu ile mekânlar kirlenir (nefes alışta gazlar ve kirletici parçacıklar ciğerlere çekilir, nefes verilmesi ile 
mekânlarda oksijen azalır, C02 seviyesi artar). Bina inşaatında zararlı kimyasallar ve “uçucu organik bileşenler (VOC)” 
içeren yapıştırıcı, boya, cila gibi ürünler kullanılabilir. Ayrıca işletmede iş âletleri, ofis ekipmanı, bakım ve temizlik malze-
meleri kullanımı söz konusu olabilir. Yine son zamanlarda pandemi konusu gündeme geldi. Tüm bu ve benzeri sebep-
lerle binalara standartlarca tanımlanan miktarda şartlandırılmış dış hava (taze hava) verilir, kirlenen hava dışarı atılır. 
Havalandırma konusu 3. Bölüm’de açıklanıyor.

Gürültü
Binalarda gürültü bina dışından (trafik, çevresel diğer gürültü kaynakları) ve bina içinden (gürültülü çalışabilen sistemler-
den) kaynaklanabilir. İnsan sağlığı için mekânlarda standartların öngördüğü gürültü kriterleri sağlanmalıdır. Bunun için 
düşük gürültü seviyesine sahip ısıtma / soğutma ve havalandırma ekipmanı seçilir. 

Diğer Konfor Kriterleri
Gün ışığı alımı, manzara, bağıl nem gibi hususlar konforun diğer unsurlarıdır.

9.1.3. Bina Tadilatlarında Enerji Simülasyonu
Türkiye’de enerji etütlerinde ve ısıl hesapları genelde TS 825 Bina Isı Yalıtım Kuralları standardına dayalı İZODER prog-
ramı ile yapılır. Mevcut hali ile bu standart (ve dolayısıyla program) sadece ısıtmayı dikkate alma, binayı tek hacim 
kabul etme, iç sıcaklıkları sabit alma, dış sıcaklıkları aylık ortalamalar şeklinde alma, iç yükler, soğutma, havalandırma, 
aydınlatma, binanın kullanım sürelerini dikkate alamama gibi eksiklikleri vardır. Ancak standardın yenilenme çalışmaları 
devam ediyor. Bu çalışmalar tamamlandığında bu gibi dezavantajların giderileceği değerlendiriliyor. Diğer yanda dünya-
da uzun süredir bina enerji simülasyon programları kullanılıyor. Bilgisayarların ve yazılımların kapasitesinin artması ile 
bu programların kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Binaların esaslı tadilatlarında enerji etüdü ve etüt sonrası tasarımında 
binanın mimarisi, mekanik tesisat sistemleri, aydınlatma sistemleri ve diğer enerji tüketen sistemleri enerji simülasyon 
programına girilerek binanın ısıl yükleri, elektrik yükleri, saatlik, aylık, yıllık enerji ihtiyaçları ve enerji tüketimleri, enerji 
maliyetleri, CO2 salınımları vb. hesaplanır. Bu amaçla ASHRAE, Berkeley Lab. USGB gibi kurumlarca onaylanmış prog-
ramlar bulunuyor. Bu bağlamda EnergyPlus, Carrier HAP, Design Builder, Equest, DOE en yaygın kullanılan programlardır. 
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Görsel 1.1: Enerji simülasyon çalışmaları örnekleri.

Enerji simülasyon programları ile sistem tasarımı da yapılabilir. Örneğin binanın ısı yalıtımı yapıldıktan sonra yeni kazan, 
chiller, fan coil, radyatör vb. kapasiteleri hesaplanabilir.

Bina enerji simülasyon programlarının yanında özel konulara ilişkin simülasyon programları da vardır. Örneğin gün ışığı 
ve aydınlatma (Dialux), yenilenebilir enerji teknolojileri (solar PV için NREL, solar termal için T-SOL, solar Wall için RET 
Screen vb.), CFD- akış simülasyon programları (FloEFD, Fluent vb.). 

9.1.4. Binaların Enerji Verimli Tadilatı
Mevcut binaların enerji verimli tadilatı sürecinde aşağıdaki sıra takip edilebilir.

a) Binanın son birkaç yıllık elektrik, doğal gaz, sıvı yakıt vb. faturaları incelenir. Bu incelemede binada konforun tam ola-
rak sağlanıp sağlanmadığı dikkate alınır. Gerekirse bina kullanıcıları ile değerlendirme yapılır.
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b) Binanın yıllık spesifik enerji tüketimi (kWh/m2.yıl) benzer iklimdeki benzer referans binalara ait tüketim değerleri ile 
karşılaştırılarak enerji tasarruf potansiyeli olup olmadığı değerlendirilir.

c) Binanın mevcut durumunun enerji modellemesi yapılır. Bu bağlamda binanın mevcut durumdaki kabuk değerleri (du-
varların, çatının, döşemelerin U değeri, cam ısıl özellikleri, gölgeleme durumu vb.), HVAC Sistemleri, aydınlatma sis-
temleri değerleri, sistemlerin işletme saatleri, infiltrasyon değerleri vb. simülasyon programına girilir. Sonuçta enerji 
simülasyonu ile hesaplanan değerler gerçek tüketim değerleri ile karşılaştırılır. (Görsel 1.1’de bir örnek veriliyor).

GERÇEK YILLIK TÜKETİMLER (kWh)
Elektrik ElektrikDoğal Gaz Doğal Gaz

%27 %32

%73 %68

SİMÜLASYON YILLIK TÜKETİM (kWh)

Görsel 1.2: Enerji simülasyon sonuçları ile gerçek tüketimlerin karşılaştırılması

Doğal Gaz

Doğal Gaz
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Fakat baseline oluşturmak için sadece gerçek tüketimlerle karşılaştırma yapmak yeterli değildir. Çünkü mevcut durum-
da konfor tam sağlanamıyor olabilir (havalandırma, soğutma olmayabilir, bina tam ısıl konfor şartlarında işletilmemiş 
olabilir). Tüm bu hususlar dikkate alınarak simülasyon programı girdileri revize edilir ve böylece (standartlara uygun 
biçimde) iyileştirme paketlerininin analizinde (Verimlilik Artırıcı Projeler- VAP) kullanılacak referans model (baseline) 
oluşturulur. Baseline model oluşturulduktan sonra; yenilenmesi planlanan cephe U değerleri (opak yüzeyler, camlar vb.), 
kazan, soğutma grubu (chiller), klima santralleri, aydınlatma sistemi, pompa, fan, elektrik motoru, motor, kojenerasyon, 
trijenerasyon vb. verimliliği yerine yeni cihazların değerleri (daha verimli) girilerek tasarruf potansiyeli, geri ödeme süresi 
(GÖS), net şimdiki değer (NPV) gibi ekonomik hesaplar yapılır. Fizibilite sonuçları kabul edilebilir nitelikte olan projeler 
(örneğin GÖS<5 yıl, NPV>0 ise proje kabul edilebilir vb.), bütçe olanakları da dikkate alınarak verimlilik artırıcı projeler 
(VAP) oluşturulur. 

d) VAP’lerin projeleri ve ihale dosyası hazırlanır.

e) İş ihale edilir ve yapımı gerçekleştirilir.

f) İşletme sürecinde ölçüm ve doğrulama çalışmaları yapılır.

9.2. Isıtma / Soğutma Sistemleri

9.2.1. Genel
Bina için ısıtma / soğutma sistemi seçilirken tadilat sonrası durum için binanın ısı kaybı (ısıtma) ve ısı kazancı (soğut-
ma) hesapları yapılır. Daha sonra cihaz ve sistem seçimleri gerçekleştirilir. Görsel 2.1’de ısıtma / soğutma derece gün 
sayıları, sistemlerin çalışma / durma ilişkileri gösteriliyor.

Soğutma Dizayn Limiti (70C)

Solar Kazanç (20C)

İç Kazanç (30C)

Başlama Aralığı (20C)

Başlama Aralığı (20C)

İç mekân=Dış mekân
Denge sıcaklığı
Normal İç H. Sıc. (I)
Normal İç H. Sıc. (S)
İç Isı Kazancı
Solar Kazanç
Soğutma Dizayn Lim.
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Soğutma Günleri

-15       -10        -5         0         5         10           15        20        25       30       35

İç 
M

ek
ân

 Sı
ca

klı
ğı 

(C
)

Dış Hava Sıcaklığı (C)

50

40

30

20

10

0

-10

-20

Görsel 2.1: Isıtma / soğutma sistemleri çalışma / durma ilişkileri.
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İyi bir ısıtma / soğutma tesisatı aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.

a) Isıtılan ortamın sıcaklığı ±1˚C hassasiyetle ayarlanabilmelidir.
b) Etkili sistem ile kontrol edilmelidir.
c) Isıtma / soğutma sonucunda mahal kalitesi bozulmamalıdır.
d) İlk yatırım ve işletme maliyetleri uygun seviyelerde olmalıdır.

Mevcut binalarda ısı kaybı genelde bina kabuğundan gerçekleşir (duvar, döşeme, çatı, pencere gibi yüzeyler). Bina cep-
hesinden sızıntılar (infiltrasyon) ile de ısı kaybı / kazancı oluşur. Isı kazançları ise bina cephelerinden, iç yüklerden ve 
proses yüklerinden kaynaklanır. Isıtma / soğutma yüklerinde binanın mimarisi, konumu, saydam / opak cephe oranları 
ve kullanılan yapı malzemelerinin özellikleri, ısı yalıtım özellikleri vb. önemlidir. Örneğin binanın saydam cephesinden 
olan ısı kazançlarını azaltmak için gölgeleme özellikli camlar kullanılabilir, dış gölgelendirme yapılabilir (özellikle 1. ve 2. 
iklim bölgelerinde). Sızıntı, dış alandaki havanın bina cephe elemanlarından (kapı ve pencere kenarlarındaki boşluklar-
dan, pencerelerin açılan kanatlarından, duvarlardaki çatlaklardan vb.) bina içine kontrolsüz girişidir ve enerji tüketimini 
etkiler. Binalarda konforun sağlanması ve ısıtma / soğutma yüklerinin azaltılmasındaki önemli faktörlerden biri de yalı-
tımdır. Mevcut binalar bağlamında yalıtım konusu aşağıdaki değerlendirilebilir.

a) Bina cephesi yalıtımının etkisi dış iklimsel şartlara ve binanın cinsine bağlıdır. Örneğin aynı iklim bölgesinde ofis 
binasında enerji tüketimi üzerinde ısı yalıtımın etkisi daha fazla iken, iç yüklerin fazla olduğu hastane ve data center 
gibi binalarda cephe ısı yalıtımının enerji tüketimindeki payı daha azdır. Bu gibi konular enerji simülasyonu ile analiz 
edilebilir.

b) Binaların su ve nem gibi etkilerden korunması için su ve nem yalıtımı yapılmalıdır. 

c) Bina dışından ve tesisat sistemlerinden yayılan gürültü etkilerini azaltmak için akustik yalıtım dikkate alınmalıdır.

d) Binada yangın dayanımı için yangına dayanıklı malzeme kullanılmalıdır.

e) Binaya kontrolsüz hava girişini azaltmak için hava sızdırmazlık yalıtımı yapılmalıdır.

9.2.2. Isı Kaybı ve Isı Kazancı Hesapları 
Binaların dış ortamla ısı alışverişi ile iç yükler ısı kaybı ve ısı kazancı olarak tanımlanır. Mahaller için hesaplanan ısı kayıp-
ları toplanarak binanın toplam ısıtma yükü belirlenir. Buna varsa havalandırma, sıcak su gibi ısıtma yükleri de eklenerek 
binanın kazanım kapasitesi hesaplanır. Benzer şekilde, mahallerin soğutma yükleri toplanarak binanın toplam soğutma 
yükü hesaplanır. Buna havalandırma ve varsa proses soğutma yükleri eklenerek soğutma grubu kapasitesi belirlenir. 
Bu hesaplar el ile (basit yöntem) yapılabilir veya 1. Bölüm’de açıklandığı üzere bilgisayar programları ile yapılabilir. Bilgi-
sayar programları binanın ısıl kütle etkilerini, güneş ışınım gecikme etkilerini, binanın gece soğuma etkilerini vb. dikkate 
aldığı için gerçeğe daha yakın hesap yapar. Bilgisayar programları ile yapılan hesaplarda tasarım değerleri ile binanın 
yıllık enerji ihtiyaçları ve tüketimleri aynı anda hesaplanabilir ve en uygun duruma getirme (optimizasyon) de mümkün 
olur. Bu tür analizlerle bina cephelerinin ısıl performansı en uygun (optimum) düzeyde belirlenebilir, gölgeleme etkileri 
incelenebilir, saydam / opak yüzey oranları dengelenebilir, verimlilik artırıcı projeler oluşturulabilir, mevcut sistemler 
daha verimli HVAC sistemleri ile değiştirilebilir. 
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Isı kayıplarının, ısı kazançlarının, ısıtma ve soğutma sistem kapasitelerinin hesaplanmasında aşağıdaki yol takip edile-
bilir.

Isı Kaybı Hesabı
Isı kaybı hesabı “TS 2164 Kalorifer Tesisatı Hesabı Standardı”na göre yapılır. Prosedür şöyledir:

a) Binanın bulunduğu yerde dış havanın kış tasarım sıcaklıkları seçilir.

b) MMO veya ASHRAE yayınlarından iç tasarım sıcaklıkları seçilir. 

c) Özel durumların olup / olmadığına bakılır (ısıtılmayan mekânlar, proses yükleri vb.).

d) Bina kabuğundaki her tip yapı elemanı için (duvarlar, tavan, döşeme, cam vb.) ısıl geçirgenlik katsayısı (U-W/m2K) 
hesaplanır. Bunun için;

 ► Varsa, mevcut projeler ve / veya hesap raporlarından yararlanılır.

 ► Enerji etüdü esnasında özel cihazlar kullanılarak U değeri hesaplanabilir.

 ► Projeler ve / veya hesap raporları yoksa duvarlarda (kolonlarda ve tuğla duvarlarda vb.) iç ve dış yüzeylerde (örnek 
noktalarda) delik açılarak katmanların durumu incelenir. Örneğin, ısı yalıtımı olup olmadığı belirlenebilir. Bu incele-
mede yardımcı olarak, dış iklim şartları uygun ise termal kamera çekimleri de yapılabilir.

 ► Saydam yüzeylerde (pencereler, camlı kapılar, çatı ışıklıkları vb.) ise U değerleri ve gölgeleme katsayıları ölçüm 
cihazları ile belirlenebilir ve / veya üretici firma bilgilerinden alınabilir. 

e) Sızdırma (infiltrasyon) havası miktarı seçilir veya hesaplanır.

f) Mahallin her bir yapı elemanı için (duvar, tavan, döşeme, pencere vb.) ısı kaybı hesaplanır. 

g) Mahallerin ısı kayıplarının toplamı, binanın toplam ısıtma ihtiyacını oluşturur. 

Binanın toplam ısı kaybı hesaplandıktan sonra, kullanım sıcak suyu için, havalandırma havası için, nemlendirme ve 
diğer prosesler. için gerekli ısıl enerji ihtiyaçları da hesaplanır. Hesaplanan bu ısıl yükler toplanarak kazanların (veya ısı 
pompası) kapasitesi belirlenir.

Isı Kazancı Hesabı

Dış ortam sıcaklığının mahal sıcaklıklarından yüksek olduğu yaz aylarında dış ortamdan bina içine ısı kazançları meyda-
na gelir. Veya data center gibi binalarda iç yükler nedeniyle sürekli bir ısı kazancı söz konusu olur. Isı kazancı hesapları, 
ısı kaybı hesabında açıklanan adımlara benzer yöntemlerle yapılır: 

a) Binanın bulunduğu yerde dış havanın yaz tasarım sıcaklıkları seçilir.

b) MMO veya ASHRAE yayınlarından yaz iç tasarım sıcaklıkları seçilir. 

c) Özel durumların olup / olmadığına bakılır (örneğin sera vb.).

d) Bina kabuğunun her tip yapı elemanı için (duvarlar, tavan, döşeme, cam vb.) ısıl geçirgenlik katsayıları (U-W/m2K) 
hesaplanır. U değerinin belirlenmesinde yukarıda açıklanan hususlar burada da geçerlidir.
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e) Bina kabuğu opak yüzeylerinden (duvar, tavan, döşeme) ısı kazançları (iletim ve konveksiyon) hesaplanır.

f) Saydam yüzeylerden (pencereler, giydirme cepheler, çatı ışıklıkları) radyasyonla ısı kazançları (güneş ışınımından 
kaynaklanır) hesaplanır. Cam yüzeye düşen güneş ışınımı camların gölgeleme katsayısı ve dış gölgeleme azaltım 
katsayıları ile azaltılabilir.

Görsel 2.2: Uygulamada kullanılan enerji verimli cam örneği.

g) İç yüklerden (insan, aydınlatma, proses, diğer) kaynaklanan soğutma yükleri hesaplanır. İç ısı kazançları; soğutmada 
dikkate alınır, ısıtmada dikkate alınmaz.

h) Sızdırma havası için gerekli soğutma enerjisi ihtiyacı hesaplanır. 

i) Mahallerin ısı kazançların toplamı, binanın toplam soğutma ihtiyacını oluşturur. 

Binanın toplam ısı kazancı hesaplandıktan sonra, varsa havalandırma havasının soğutulması vb. prosesler için gerekli 
soğutma ihtiyaçları da hesaplanır. Hesaplanan bu soğutma yükleri toplanarak soğutma grubunun (veya ısı pompası) 
kapasitesi belirlenir.

9.2.3. Isıtma / Soğutma Sistemlerinin Sınıflandırılması
“Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği”ne göre kullanım alanı 2000 m2’den büyük binalarda merkezi ısıtma sistemle-
ri, 250 kW’den daha fazla soğutma yükü olan konut dışı binalarda merkezi soğutma sistemleri yapılır. Kamu binalarının 
yapıları, kullanım özellikleri ve sahiplik durumu dikkate alındığında merkezi sistemler daha uygun olur. Bu sistemlerde 
binada ısıtma ve soğutma ısıl enerjisi bir tesisat merkezinde üretilir ve borulama devreleri ile binaya dağıtılır. 
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Apartmanlardaki kombi sistemleri gibi merkezi olmayan sistemler de kullanılabilir. Kamu binalarında merkezi olmayan 
sisteme örnek olarak; split klimalar ve lojmanlarda kullanılan kombi sistemleri verilebilir.

Isıtma Sistemlerinin Sınıflandırılması
Isıtma sistemleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

a) Yakma sisteminin bulunduğu yere göre: lokal ısıtma (merkezi olmayan, bireysel), merkezi ısıtma, bölgesel ısıtma.

b) Kullanılan yakıt veya enerji türüne göre: fosil tabanlı yakıtlar (doğal gaz, kömür, fuel oil, LPG, LNG), nükleer yakıt, 
elektrik enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları (solar termal, jeotermal vb., biyokütle vb.), atık ısılar, ısı pompaları vb.

c) Kullanılan ısı taşıyıcı akışkana göre: buharlı (vakumlu, alçak basınçlı, yüksek basınçlı), kızgın sulu, sıcak sulu, kızgın 
yağlı, havalı, soğutucu gazlı vb.

d) Isı verme biçimine göre: konvensiyonel sistemler (radyatör, fan coil, konvektör, havalı sistemler vb.), radyant ısıtma 
vb.

e) Merkezi veya dağıtık (bireysel) olmasına göre. Örneğin bir kampüs ısıtması veya bir binanın tek bir merkezden ısıtıl-
ması merkezi sistemdir. Apartmanlardaki kombi veya split klima sistemleri bireysel sistemlere örnektir.

Soğutma Sistemlerinin Sınıflandırılması
Çalışma şekline göre soğutma sistemleri

a) Buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleri: Bu sistemler Carnot çevrimine göre çalışır. Sistemin ana enerji tüketimini 
elektrik motorlu kompresörler sağlar (soğutma grupları, ısı pompaları).

b) Isıl tabanlı soğutma sistemleri: Absorbsiyonlu soğutma sistemleridir. Sisteme ısı verilerek soğutma elde edilir.

c) Merkezi veya dağıtık (bireysel) olmasına göre: Örneğin bir hastane kompleksinin tek merkezden soğutulması veya 
bir binanın tek bir merkezden soğutulması merkezi sistemdir. Split klimalar ile oda veya daire bazında soğutma ise 
bireysel sistemlerdir.

Kullanıldığı alana göre soğutma sistemleri

a) Bina soğutulmasında kullanılan soğutma sistemleri: Binaların soğutulması ve iklimlendirilmesinde kullanılan so-
ğutma sistemleridir.

b) Endüstride kullanılan soğutma sistemleri: Endüstriyel proseslerde kullanılan soğutma sistemleridir (gıda, ilaç vb.).

9.2.4. Merkezi Isıtma / Soğutma Sistemleri 
Günümüzde aktif olarak birçok ısıtma ve soğutma sistemi kullanılır. Fan coil sistemleri, döşemeden ısıtma / soğutma 
sistemleri, VRF sistemleri gibi birçok sistem hem ısıtmada hem de soğutmada kullanılır. Güncel ve en sık kullanılan 
sistemler aşağıda özetleniyor.



Enerji Verimliliği ► 159

Radyatörlü Isıtma Sistemleri
Bu sistemler; özellikle konut, lojman, sadece ısıtma ihtiyacı olan tüm binalarda en fazla kullanılan ısıtma sistemlerdir. 
Tadilat yapılacak binaya soğutma sistemi veya havalandırma sistemi (örneğin okullarda sınıf bazlı havalandırma ci-
hazları) ilave edilecekse mevcut radyatörler sökülür. Borulamanın kullanılıp kullanılamayacağına ise boruların çapları 
ve fiziksel durumları incelenerek karar verilir. Soğutma sistemi kurulmayacak ve ilave ısıl yük gelmeyen binalarda ise 
radyatör sistemlerinin bakımı yapılmalıdır. Ayrıca yok ise radyatörlere termostatik vana takılır.

Görsel 2.3: Radyatör tesisatı sistemleri.

Düşük Sıcaklıklı Isıtma / Yüksek Sıcaklıklı Soğutma Sistemleri
Bu sistemler döşemeden, tavandan, duvardan ısıtma ve soğutma sistemleri olarak bilinir. Döşemeden ısıtma / soğutmada 
borular zeminde şap altına, duvarda sıva altına gömülür. Doğru uygulandığında konfor düzeyi ve enerji verimliliği yüksek 
sistemlerdir. Eğer mevcut binalarda zeminde 8-10 cm kot yükselmesi problem yaratmaz ise bu sistemler öncelikle önerilir. 
Fakat burada binanın bulunduğu yerdeki dış havanın çiğ noktası sıcaklığı önemlidir. 1. ve 2. iklim bölgelerinde havalandır-
ma ve / veya nem alma işlemine ihtiyaç duyabilir. Özellikle soğutmada m2 başına ısıl verim düşük olduğu için özellikli cam-
lar seçilerek, dış gölgeleme yapılarak, bina kabuğu opak yüzeylerde ısı yalıtımı yapılarak binanın spesifik ısıtma / soğutma 
enerji ihtiyacı azaltılmalıdır (özellikle soğutma için). Bu sistemler ısı pompaları ile yüksek verimli biçimde kullanılabilir. 

Görsel 2.4: Düşük sıcaklıklı ısıtma / yüksek sıcaklıklı soğutma sistemleri örnekleri.
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Bu sistemlerin yararları aşağıdaki gibidir:

a) Fosil tabanlı enerji kaynakları tüketimi daha azdır (kazan, chiller, ısı pompası daha verimli çalışır).
b) Sezonluk verimlilikleri çok daha yüksektir (ısıl enerji kaynağına bağlı olarak). 
c) Daha düşük CO2 salınımı oluşturması nedeniyle çevre dostudur.
d) Tamamen sessiz çalışır.
e) Tek bir cihaz (ısı pompası) ile binada ısıtma ve soğutma yapma imkânı vardır. 
f) Basit kontrol teknolojisi vardır ve karmaşık bina otomasyon sistemine gerek yoktur.
g) Mahallerde fan coil, iç ünite, radyatör vb. yoktur (bakım ve işletme kolaylığı, mimari görünüm).
h) Fan ve filtre olmadığı için gürültü yoktur, filtre değişimi yoktur, işletme maliyetleri düşüktür.
i) Mahalde hava akımları (cereyan) ve toz kalkması riski düşüktür.
j) Pandemi gibi durumlara karşı en iyi ısıtma / soğutma sistemidir.
k) Soğutma sürecinde gecenin serinliğinden yararlanılabilir. Özellikle karasal iklim bölgelerinde betonda / şapta ısı de-

polanarak sadece gece soğutma kulesi çalıştırılarak soğutma yapmak olanaklıdır.
l) Isı pompalar bölümünde de açıklandığı üzere bu sistemler ısı pompalarında en yüksek verimliliği sağlar.

Fan Coil Isıtma / Soğutma Sistemleri
a) Bu sistemler hem ısıtmada hem de soğutmada sulu ısıtma ve soğutma sistemleri olarak kullanılır. Isıtma enerjisi 

kışın kazanlardan, yazın soğutma gruplarından sağlanır. 
b) Fan coil sistemleri 2 veya 4 borulu olabilir.
c) 4 borulu sistemler daha pahalıdır, işletmesi daha zordur ve işletme maliyetleri daha fazladır. Buna karşın yüksek ısıl 

konfor sağlar, cam bina gibi aynı anda ısıtma / soğutma yükleri olan binalar için en uygun sistemlerdendir. 
d) İç ünitelerde üfleme havası sıcaklığı ile mahal sıcaklığı arasındaki fark 6-10°C civarında olmalıdır. Örneğin kışın üfle-

me sıcaklığı en fazla 32°C, yazın ise en düşük 15°C olmalıdır.

Boru

Isıtma/Soğutma ünitesiFiltreler Tapa

Temiz 
hava 
girişi

Kapama 
Plakası

Helezonlu 
dağıtıcılar

Tahliye 
bağlantısı Boru  

bağlantıları
Kontroller

Görsel 2.5: Fan coil tesisatı örnekleri.
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Değişken Debili Soğutucu Gazlı Isıtma / Soğutma Sistemleri–VRF Sistemleri (2 veya 3 Borulu)
Bu sistemler hem kışın hem de yazın kullanıldıkları için hem 
ısıtmadaki hem de soğutmadaki enerji performansları önem-
lidir. Enerji Verimliliği Yönünden;

e) Yazın hava kaynaklı VRF sistemleri ile hava kaynaklı soğut-
ma gruplarının ve ısı pompalarının performansı yaklaşık 
olarak aynıdır. Kış sezonunda ise; hava kaynaklı sistemler 
ile doğal gaz kazanları veya pellet kazanları mukayese edi-
lerek karar verilmelidir. 

f) Bu cihazların 1, 2 ve 3. iklim bölgelerinde kullanımı ısıl per-
formans açısından uygundur. 4. iklim bölgesinde ise enerji 
modelleme programları ile sezonluk verim analizi yapıldık-
tan sonra kullanımına karar verilmelidir. 

g) Dört borulu sistemlerde olduğu üzere cam bina gibi aynı anda ısıtma / soğutma yükleri olan binalar için en uygun 
sistemlerdendir. 

h) İç ünitelerde üfleme havası sıcaklığı ile mahal sıcaklığı arasındaki fark 6-10°C civarında olmalıdır. Örneğin kışın üfle-
me sıcaklığı en fazla 32°C, yazın ise en düşük 15°C olmalıdır.

i) Binada fazla miktarda soğutucu gaz dolaştırılması LEED gibi sertifikasyon sistemlerinde olumsuz bir unsur olarak 
değerlendirilir.

Doğal Gazlı Işınım (Radyant) Isıtma Sistemleri
Hangarlar, atelyöler, fabrikalar, depolar, spor sa-
lonları gibi yüksek tavanlı ve düşük düzeyde kon-
forun yeterli olduğu mahallerde tercih edilebilen 
ısıtma sistemleridir. Bu cihazlar; tüm hacmi ısıt-
madığı için fan coil veya aperey gibi hava ısıtma 
sistemlerine göre %40’a varan oranlarda enerji 
verimliliği sağlayabilir. Kurulumları kolaydır, ilk 
yatırım maliyetleri alternatif sistemlere (radyatör, 
fan coil veya aperey) göre daha düşüktür. Bu sis-
temler yüksek sıcaklıklı radyant ısıtma sistemleri 
olarak bilinir. Burada belirtilen ve benzeri mahal-
lerde kullanılması önerilir. Dezavantajı, ısıl konfo-
run düşük olmasıdır.

Dış mekân İç mekân

soğutma ısıtma kapalı

Görsel 2.6: VRF tesisatı örneği.

Görsel 2.7: Gazlı radyant ısıtma örneği.
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9.2.5. Isıtma ve Soğutma Sistemlerinin Ana Ekipmanı
Burada ısıtma ve soğutma ekipmanının yenilenmelerine ilişkin bilgiler veriliyor.

Isıtma Kazanları
Kazanlar, ısıtma ve kullanım sıcak suyu ihtiyacını karşılamak için tüm iklim koşullarında kullanılabilir. 

Doğal gaz altyapısının bulunduğu bölgelerde; doğal gaz yakıtlı kazanların tercih edilmesi uygundur. Doğal gazın bu-
lunmadığı bölgelerde ise; ısı pompaları, biyokütle, sıvı yakıt veya zorunluluk varsa kömür yakıtlı kazanlar kullanılabilir. 
Emisyonlar yönünden doğal gaz kazanları ve pelet kazanları uygundur, bunların olmadığı yerlerde ısı pompaları tercih 
edilmelidir. Bina cephesi yalıtımı ve / veya pencere yenilemelerinden sonra kazan kapasitesi, radyatör kapasitesi ve boru 
çapları küçülür. Projelendirme ve tasarım tüm bu hususlar göz önüne alınarak bütünleşik olarak yapılır. Eğer, soğutma 
sistemi gereksinimi olursa, mevcut kazanları eşzamanlı ısıtma ve soğutma sağlayan sistemler (örneğin ısı pompaları 
ile değiştirme veya diğer ısıtma / soğutma sistemleri) ile değiştirilir. 

Kazan seçiminde dikkate edilmesi gereken diğer bir husus, 21 Nisan 2018’den itibaren yürürlükte olan Avrupa Birliği’nin 
ErP Yönetmeliği gereksinimleri, 400 kW altında kapasiteye sahip doğal gaz kazanları için yoğuşma özelliğini zorunlu 
saydığı konusudur. 400 kW üzerindeki kazanlarda ekonomizer kullanımı ile verimlilik artışı sağlanabilir. 

Görsel 2.8: Isıtma kazanı örnekleri.

Kazan sistemlerinde yüksek enerji verimliliği için aşağıdaki ve benzeri hususlara dikkat edilmelidir.

a) Mümkün olduğunca yoğuşmalı kazan seçilmelidir. Bu bağlamda premix brülörlü yoğuşmalı kazanlar en yüksek ve-
rimliliği verebilen kazanlardandır. İşletmede bu kazanları sistemde dolaşan suyun olumsuz olabilecek etkilerinden 
korumak için kazan devresi denge kabı yerine eşanjör ile ayrılması uygun olur. Bu olamıyor ise kazan üreticisinin 
istediği su kalitesi sağlanmalıdır.

b) Yüksek kapasitelerde yoğuşmalı kazan seçilmemesi ve baca gazı ekonomizerli kazanlar seçilmesi uygun olur.



Enerji Verimliliği ► 163

c) Kazanlarda otomatik kontrol sistemleri uygulanmalıdır. 

d) Görsel 2.9’da kazanlarda verimlik grafiksel olarak açıklanıyor.
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a) Kazan ısıtma suyu rejiminin ve dönüş suyu sıcaklığının düşmesine bağlı olarak kazan verimliliğinin artışına ilişkin bir 
örnek (Viessmann).
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b) Dış hava sıcaklığının azalmasına bağlı olarak kazan gidiş suyu sıcaklığının artmasına ilişkin konpanzasyon kontrol 
eğrileri örneği (Viessmann).

Görsel 2.9: Kazanlarda verimlilik kontrollerine ilişkin örnekler.
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Mevcut binalarda kazan değişimi yapılacağı zaman, kazanın kazan dairesine giriş imkânı, bacanın durumu vb. de ince-
lenmelidir. Tadilatta kazan kapasitesi, kazan boyutu, tesisat boru çapları vb. değişebilir. 

Enerji verimliliği çalışması yapılacak binada aşağıdaki ve benzeri durumlarda kazanlar yenilenebilir: 

a) Doğal gaz kazanları verimlilik %90’dan daha düşük ise (baca gazı ölçümü, bina yüzeylerinden kayıpların hesaplanma-
sı ile).

b) Bina iyileştirmesi sonucu yoğuşmalı kazan kullanımı mümkün olur ise.
c) Katı yakıtlı kazanlarda verimlilik %75’ten daha düşük ise (bir uzmandan rapor alınmalıdır).
a) Kazan 20 yıldan daha eski veya sık arızalanıyor ise (bir uzmandan rapor alınabilir).
b) Mevcut kazan arızalı ve tamir edilmesi yenileme maliyetinin %35’ini geçiyor ise (yaşı ne olursa olsun).
c) Yakıt türü değişecek ise (örneğin doğal gaza geçiş).
d) Bina kabuğunda ısı yalıtımı ve / veya pencere yenilemesi yapılması hâlinde kazan üzerinde yapılacak inceleme sonu-

cu gerekli görülür ise.

Yukarıdaki kriterlere bakılarak mevcut kazanın kullanılmasına karar verilirse aşağıdaki iyileştirmelerin yapılması değer-
lendirilmelidir: 

a) Kazan bakımı, brülör ayarları ve baca gazı ölçümü yaptırılmalıdır. 
b) Yok ise kazanlara dış hava kompanzayon kontrol paneli taktırılabilir.
c) Yoksa ekonomizer kullanılabilir.
d) Kazan ve boru-vana yalıtımları yoksa veya eskimiş ise ısı yalıtımı yaptırılır.
e) Mevcut brülör oransal değil ise oransal brülör kullanımı etüt edilir.

Brülörler
Brülörler katı ve sıvı yakıtlı kazanlarda yanmayı sağlayan cihazlardır. İyi bir yanma için 3T (Time, Temparature, Turbu-
lent) kuralı geçerlidir. Yani yeterli zaman, yeterli sıcaklık ve türbülans gereklidir ve bunlar sağlanmaya çalışılır. 

HAVA PRESOSTATI

NAMLU

SELENOİD VANA

TEST BRÜLÖRÜ

KÜRESEL 
VANAFİLTRE

REGÜLATÖRGAZ PRESOSTATISERVOMOTOR

MOTOR
HAVA GİRİŞİ

GAZ SIZDIRMAZLIK SİSTEMİ

MANOMETRE

Görsel 2.10: Isıtma kazanı brülör örnekleri.
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Brülörler Sıvı Yakıtlı Brülörler ve Gaz Yakıtlı Brülörler olarak iki gruba ayrılabilir. Kazan kapasitesine bağlı olarak brülörler 
tek kademeli, iki kademeli ve oransal brülörler olarak üç gruba ayrılabilir. Tek kademeli brülörler on / off çalışır. Bu brü-
lörler genellikle küçük (yaklaşık 100 kW’a kadar) kazanlarda kullanılır. Kazan kapasitesine göre çift kazan termostatı ile 
önce birinci kademe, sonra ikinci kademe çalışır. Bu tip brülörler orta büyüklükteki kazanlarda (100- 300 kW) kullanılır. 
Oransal brülörler büyük kazanlarda kullanılır. Bu brülörler en yüksek enerji tasarrufunu sağlar. 

Soğutma Grupları (Chiller)

Soğutma grupları soğuk bir ısı kaynağından alınan ısıyı yüksek sıcaklıklı bir ortama transfer eden makinalardır. Soğutma 
grupları temel olarak iki gruba ayrılır:

a) Buhar sıkıştırmalı soğutma grupları.

b) Isıl etki ile çalışan soğutma grupları.

Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Grupları
En yaygın tipleri hava veya su soğutmalı, Carnot çevrimli (buhar sıkıştırmalı) olanlardır. Hava ve su kaynaklı olmak üzere 
iki gruba ayrılır. 

 

Görsel 2.11: Soğutma grubu örnekleri.

  Soğutma grubu-hava soğutmalı.Soğutma grubu -su soğutmalı.
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Görsel 2.12a: Temel soğutma grubu elemanları ve soğutma döngüsü.

Ticari tüm soğutma cihazları (buzdolapları, split klimalar, ısı pompaları, soğutma grupları) Carnot Çevrimine göre kapalı 
bir döngü içerisinde soğutucu adını verdiğimiz bir gazın sıvı, buhar fazlarına geçmesi ile çalışırlar. Günümüzde soğutma 
gruplarında ve ısı pompalarında en çok kullanılan soğutma sıvısı R134a ve R410a gazıdır (refrigerant). Carnot çevrimi 
ve temel bileşenler Görsel 2.12b’de görülüyor. 

Soğutkan Gaz Temel Döngüsü

Figür 1. Soğutma Çevrimi Figür 2. Lift

Kondenser

LİFT ve Kondenser / Evaporatör
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Görsel 2.12b: Carnot Çevrimi ve soğutma sistemi temel bileşenleri.
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Bu çevrimde;

a) Soğutucu 1 noktasında düşük basınçta ve sıvı haldedir, sıvı fazdaki gaz evaporatörden geçerken buharlaşır ve buhar-
laşma ısısı kadar ısı çeker (1-2 noktaları arası). Böylece soğutulacak ortamdaki (buzdolabının içi, bir oda, binayı soğu-
tan soğutma suyu vb.) ısı buhar fazındaki gaza aktarılmış olur. Bu gazın özelliği düşük basınçta ve düşük sıcaklıkta 
(genelde 5-10 C) buharlaşabilmesidir.

b) Düşük basınçta ve buhar fazındaki gaz kompresör tarafından emilir ve sıkıştırılarak yüksek sıcaklıktayoğuşabilir hale 
gelir (2-3 noktaları arası). Soğutma cihazı elektriği burada kullanır.

c) Kompresör tarafından yüksek basınçta buhar halinde kondensere gönderilen soğutucu gaz, kondenserde (atmosfer, 
soğutma kulesi devresi) yoğuşarak yüksek basınçta sıvı fazına geçer ve yoğuşma ısısı kadar ısıyı dış ortama atar 
(3-4 noktaları arası).

d) Yüksek basınçta sıvı fazındaki soğutucu gaz genleşme valfine gelir, burada basıncı düşer ve düşük basınçlı sıvı haline 
gelir (4-1 noktaları arası).

e) 1 noktasında çevrim tekrar başlar ve makine çalışmaya devam ettiği sürece bu böyle sürer.

Makinanın kapasitesini soğutucu gaz miktarı, evaporatör, kondenser boyutları, kompresör tipi boyutları ve motor gücü 
belirler. Yukarıdaki çevrimde açıklandığı üzere makinanın verimi evaporatörde alınabilen ısı, kompresörde çekilen elekt-
rik enerjisi, buharlaşma ve yoğuşma sıcaklıkları belirler. Buradaki bazı hesaplamalar aşağıda gösteriliyor:

Örnek 

R22 gazı ile çalışan bir soğutma makinasının soğutma gücü 50kW, yoğuşma sıcaklığı 35°C ve buharlaşma sıcaklığı 
-10°C’dir. Aşağıdakileri hesaplayınız.

a) Soğutma etkisi (Kj/kg)

b) Gerekli akışkan miktarı (kg/s)

c) Kompresörde güç gereksinimi (Kw)

d) COP değeri

e) Kompresör emişindeki akışkan hacimsel debisi (m³/s)

f) Kg soğutucu akışkan başına gerekli kompresör gücü (Kw/kg)

g) Kompresör çıkış sıcaklığı

Çözüm

Bu gibi hesaplarda ilgili gazın termodinamik tabloları kullanılır (Molier diyagramları). Aşağıdaki çevrimin noktalarındaki 
entalpi değerleri R22 gazının tablosundan okundu. 

Tb= -10°C için h4 (sıvı) = 188,42 kJ/kg, h1 (buhar) = 401,95 kJ/kg, P1 =P4 =3,54 bar.
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Ty= 35°C için h2 (buhar) = 435,63 kJ/kg, h3 (sıvı) = 243,11 kJ/kg, P2 =P3 =13,55 bar.

a) Soğutma etkisi h1-h4 = (401-188,42) = 213 kJ /kg 

b) Qb =msx(h1-h4) 50 kJ/s =msx213, ms = 0,24 kg/s

c) W,k =msx(h2-h1) = 0,24x(435,63 – 401) = 8,0 Kw.

d) COP = 50/8,0 = 6,2 (verimlilik)

e) Hacimsel debi = 0,24x(0,0654 (m³/kg) = 0,016 =16 l/s 

f) Birim akışkan debisi başına soğutma gücü =8 (Kw, elektrik) /50 Kw (soğutma) = 0,16 Kw,e/Kw,ısıl.

g) Kompresör çıkışındaki sıcaklık aşırı ısıtılmış 2 no’lu sıcaklık olup 57°C olarak tablolardan alınır.

Verimlilikler soğutulacak ortam ve ısının atıldığı dış ortam sıcaklıklarına da çok bağlıdır. Bu konuda fikir sahibi olmak 
için Görsel 2.13’te R410 gazında buharlaşma ve yoğuşma sıcaklıklarına bağlı olarak EER değerleri (verimlilik değerleri) 
görülüyor.

Görsel 2.13: En yüksek soğutma grubu (veya ısı pompası) verimliliğine ve soğutma grubu verimliliğine (solda – buharlaşma sıcaklığı), mümkün olduğunca düşük 
yoğuşma sıcaklığı (sağda – yoğuşma sıcaklığı maksimum 40oC, ama verim düşük) ve mümkün olduğunca yüksek buharlaşma sıcaklığı (solda – buharlaşma sıcaklığı 
maksimum 15oC. 7/12oC gibi soğutma rejimi sıcaklığı fan coil tesisatlarında, 15/20oC gibi soğutma rejimi sıcaklığı düşük sıcaklıklı ısıtma / yüksek sıcaklıklı soğutma 

sistemlerinde kullanılır) sağlanarak ulaşılabilir. Bunun anlamı döşemeden ısıtma/soğutma sistemlerinin diğer sistemlere göre çok daha yüksek soğutma grubu veya ısı 
pompası verimliliği sağlayabildiğidir.

Soğutma gruplarında yüksek enerji verimliliği için aşağıdaki gibi konulara dikkat edilmelidir:

a) Mümkün olduğunca yüksek verimli soğutma grupları seçilmelidir. Hava kaynaklı soğutma gruplarının EER değeri 
genellikle 3,2’den küçüktür. Hava soğutmalı soğutma gruplarının kullanımı genelde kolaydır (kendi programlanabilir 
kontrol panelleri ile çalışabilir), fazla yer gereksinimi yoktur, montaj kolaydır, uzaktan izleme yapılabilir, servis ve ba-
kım imkânları vardır. Gürültü sorunu etüt edilmelidir. Su soğutmalı grupları daha verimlidir (genellikle EER>5,0) ancak 
daha pahalı olabilir, kule gibi ilave ekipman nedeniyle bakımları daha zordur. Ayrıca uygun bedelle su bulunabilmelidir. 
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Bu gruplar 500 kW soğutma kapasitesini geçen yerlerde fizibilite yapılarak kullanılabilir, 1000 kW üzerinde ise bu tip-
lerin seçilmesi daha uygundur. Mevcut binada su soğutmalı grup değişimi yapılacağı zaman cihazın tesisat dairesine 
giriş imkânı, uygun bacanın varlığı vb. incelenmelidir.

 Binada soğutma sistemi olması ve / veya tadilat esnasında ilavesi durumunda mevcut cihazın kullanımı, yeni so-
ğutma grubu tesisi veya ısı pompası kullanımı cihazların fiziksel durumları, ekonomik ömür durumu dikkate alınarak 
enerji modelleme ve fizibilite çalışması ile değerlendirmeler yapılmalıdır. 

b) Güncel teknoloji olarak değişken debili soğutma grupları tercih edilebilir. Son yıllarda frekans invertörlü (VSD) kontrol-
lü soğutma grupları geliştirildi. Bu gruplar kademesiz kapasite kontrolü sağlarlar. Bu grupların pompaları da frekans 
invertör kontrolü yapılarak enerji verimliliği daha da artırılabilir.

c) Otomatik kontrol ve mümkünse çok soğutma grubuna sahip tesislerde otomasyon sistemi uygulanmalıdır. Böylesi 
binalarda “chiller plant optimization” gibi enerji verimliliği yazılımları (enerji verimli kontrol algoritmaları) kullanılabilir.

Cihaz aşağıdaki koşullarda yenilenebilir:

a) Esaslı / önemli tadilat esnasında binaya soğutma veya havalandırma fonksiyonu eklenmesi durumunda.

b) 20 yıldan daha eski ise ve güncel teknoloji ürünlerle karşılaştırıldığında yenilenmesi maliyet etkin çıkarsa (verimliliğe 
yönelik ölçümler ve enerji simülasyonu yapılarak karar verilebilir).

c) R22 gazlı ise.

d) Mevcut soğutma grubu (yaşı ne olursa olsun) arızalı ve tamir edilemeyecek durumda ise.

Soğutma grupları ile ilgili olarak aşağıdaki sınırlama ve dezavantajlardan bahsedilebilir: 

a) Çok sıcak ve nemli iklimlerde hava soğutmalı grupların performansı düşer. Bunun yerine su soğutmalı sistemler kul-
lanılabilir veya hava soğutmalı grubun kondenserinde (korozyon ve ilave direnç konusu etüt edilerek) buharlaşmalı 
soğutma (evaporatif soğutma) yapılabilir.

b) Soğutma grupları çalışma mahallerine yakın yerlere konulursa gürültü problemleri ile karşılaşılabilir.

Isıl Etki ile Çalışan Soğutma Grupları (Absorbsiyonlu Soğutma Grupları)
Bu cihazlar 90˚C’den yüksek sıcaklıkta ve yeterli miktarda atık ısının bulunduğu yerlerde kullanılır. Uygulamada genellik-
le kojenerayonun atık ısısından soğutma elde etmek için kullanılır. Bazı uygulamalarda ise güneş enerjisi veya proses 
sistemlerinden elde edilen sıcak su ile kullanılır. 

Tek etkili (verimlilik 0,6 civarında), çift etkili (verimlilik 1,2 civarında) cihazlar söz konusudur. 

Binalardaki absorbsiyonlu soğutma gruplarında soğutucu akışkan olarak LiBr/Su çözeltisi kullanılır. Bu cihazların kon-
denserindeki ve absorberindeki ısının uzaklaştırılması amacıyla soğutma kulesi kullanılır. Bu cihazlar pahalıdır ve işle-
tilmesi uzman personel gerektirir.
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Görsel 2.14: Absorbsiyonlu soğutma grubu örneği.

Soğutma Kuleleri
Soğutma kuleleri sulu soğutma gruplarında, su kaynaklı ısı pompalarında veya absorbsiyonlu soğutma gruplarında 
kullanılır. 

Görsel 2.15: Soğutma kulesi örneği.

Soğutma kuleleri, soğutma gruplarında ortaya çıkan ısının atmosfere atılmasını sağlar. Kuleler açık devreli (sadece 
yazın kullanılır), kapalı devreli (kışın da donma riski olan yerlerde) olabilir. Enerji performansını artırmak üzere adyabatik 
tip kuleler de kullanılabilir (nemi düşük, karasal iklimlerde). Kulelerin enerji ve su verimliliğini artırmak için aşağıdaki 
hususlara dikkat edilmelidir:
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a) Şartlandırılmış (yumuşak) su kullanılmalı, biyosit kontrolü yapılmalıdır.

b) Kuleden soğutma grubuna dönüş suyu esas alınarak frekans invertörlü fanlar ve enerji verimliliğini artıracak algorit-
maya sahip kontrol paneli kullanılmalı ve mümkünse otomasyon sistemine bağlanmalıdır. 

Soğutma kuleleri aşağıdaki durumlarda yenilenebilir:

a) Bina yenilemesinde binada su soğutmalı soğutma grubu kurulacak ise.

b) 20 yıldan daha eski bir soğutma kulesi mevcut ise.

c) Mevcut soğutma kulesi arızalı ve yaşı ne olursa olsun tamir edilemeyecek durumda ise.

Isı Pompaları
Binaların hem ısıtılmasında hem de soğutulmasında kullanılır. Türkiye için nispeten yeni ve gelişen sistemler olduğu için 
ayrı bir bölüm olarak (3. Bölüm) açıklanıyor. 

Radyatörler
Radyatörler, içinden geçen sıcak su ile mahal ısıtması için kullanılan en eski sistemlerdendir. Radyatörlerin iki temel tipi 
vardır:

a) Çelik panel veya alüminyum panel radyatörler.

b) Demir döküm veya alüminyum döküm radyatörler. 

Radyatörlerin genel özellikleri ve enerji verimliliği ilişkileri şöyle özetlenebilir:.

a) Basit yapıdadır.

b) Ticari olarak her yerde bulunur.

c) İşletme açısından herkes tarafından bilinir.

d) Çok düşük bakım gereksinimi vardır.

e) Çok çeşitli yapıda ve boyutta bulunabilir.

f) İşletme maliyetleri düşük sistemlerdir.

g) Gürültü seviyesi düşük sistemlerdir.

h) Döküm radyatörler darbelere dayanıklıdır, geç ısınır geç soğurlar. Bu gibi özellik gerektiren yerlerde panel radyatörlere 
tercih edilebilir.

i) Termostatik vana kullanımı durumunda, mahallerin istenilen sıcaklıklarda tutulmasını ve enerji verimliliği sağlar.

j) Yoğuşmalı kazanların kullanılması durumunda radyatörler, 65°C/55°C gibi düşük sıcaklık rejimlerinde kullanılır. Bu 
durumda büyük yüzey alanına sahip olarak seçilmelidir. 

k) Radyatörlerin üstü, önü vb. dekoratif amaçlarla veya başka sebeplerle kapatılmamalıdır.
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Radyatörler tüm iklim koşullarında ve tüm mahal çeşitlerinde ısıtma amacıyla kullanılabilir. Tadilat planlaması sürecin-
de radyatörlerin değiştirilmemesine karar verilirse ısı aktarım etkinliğini arttırmak için radyatörlerin iç temizliği yaptırılır. 

Mevcut radyatörler sağlam ise bina kabuğunda ısı yalıtımı yapıldığında bina ısıtma ihtiyacı azalacağı için yoğuşmalı 
kazanlarla birlikte kullanılabilir. 

Eğer bina kabuğu iyileştirilmeden mevcut kazan yoğuşmalı kazan ile değiştirilecek ise radyatörlerin yüzey alanının yo-
ğuşmaya olanak sağlayacak şekilde büyütülmesi değerlendirilir (özellikle soğuk iklimlerde). 

Aşağıdaki durumlarda tadilatlarda radyatörler yenilenebilir:

a) Radyatörlerde fiziksel hasar varsa.
b) Kullanılan suyun kimyasal özelliği nedeniyle radyatörlerde delinmeler söz konusu ise.
c) 20 yıldan daha eski ise.

Radyatörlerle ilgili sınırlama ve dezavantajlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

a) Bina çevresinde, pencere önlerine yerleştirildikleri için yer işgal ederler.

b) Pencereler doğal havalandırma vb. gerekçelerle açılırsa, radyatörlerden fazla ısı kaybı oluşabilir.

c) Sadece ısıtmada kullanılabilirler.

d) Estetik kaygılarla önünün ve üzerinin kapatılması durumunda enerji verimliliği düşer.

e) Okul gibi yerlerde dayanıklılık için panel radyatör yerine döküm radyatörler tercih edilebilir.

Fan Coiller
Fan coiller hem ısıtma hem de soğutma yapan kazan – so-
ğutma grubu veya ısı pompası beslemeli sulu ısıtma soğutma 
sistemlerinde bina içinde mevsimine göre sudaki ısıtma veya 
soğutma enerjisini mahal havasına transfer eden fanlı ve ser-
pantinli cihazlardır. Fan coiller iki grupta sınıflandurılabilir:

a) İki borulu fan coiller (cihaz içinde tek serpantin vardır, aynı 
serpantin ile kışın ısıtma, yazın soğutma yapılır).

b) Dört borulu fan coiller (cihaz içerisinde iki serpantin vardır, 
mahal set sıcaklığına göre ısıtma veya soğutma her zaman 
yapılabilir, daha konforlu sistemlerdir ancak daha pahalıdır).

Enerji verimliliği ve gürültü yönünden en uygun fan coiller EC 
(electronic controlled) fanlı fan coillerdir. Fan coiller oda tipi fan 
coil termostatları ile kontrol edilirler, bunlar da iki borulu fan coil 
termostatları ve dört borulu fan coil termostadı olarak sınıflan-
dırılır. BMS’e bağlanmayan tipleri (ucuzdur) ve BMS’e bağlanan tipleri vardır. 

Görsel 2.16: Dört borulu fan coil örneği.
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İki borulu fan coillerde ısı transferi ve bunun için su miktarı iki yollu vanalar ile kontrol edilir. İki borulu sistemlerde tek 
kontrol vanası vardır, dört borulu sistemlerde iki kontrol vanası vardır. Bu vanalar mahal termostatlarından kumanda 
alarak açılır, kapanır veya kısılırlar. Fan coil fanları oda termostatlarından kontrol edilir. 

Mahal sıcaklığı set değerinden uzak ise yüksek devirde çalışarak mahalle daha fazla ısı transfer edilmesini sağlarlar. 
EC fanlarda devir sayısı oransaldır ve enerji verimliliği yüksektir. Kademeli devir sayılı fan coiller firmasına göre 3 devirli 
veya 5 devirli olarak yapılabiliir. Devir sayısı yükseldikçe mahaldeki gürültü artar, bu nedenle mahal sıcaklığı set değerine 
yaklaştıkça fanın devir sayısı düşürülmeli ve set değerine gelince fan durdurulur.

Fan coiller hizmet edeceği mahalde izin verilen gürültü seviyesinden daha yüksek gürültü ile çalışmamamalıdır (veya en 
azından sıcaklık set değerine yaklaşınca düşük devirlerde bu sağlanabilmelidir).

Zemin kat koridor. Su giriş sıcaklığı: 50°C, Çıkış sıcaklığı: 42°C.

Altıncı kat 11 no’lu ofis mahalli. Fancoillerin menfezlerden hava üfleme hızı.
Görsel 2.17: Fan coil kontrollerine ilişkin örnekler
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Bina yenilemelerinde fan coillerdeki ilk yatırım ve işletme maliyetlerini düşürmek için öncelikle mahallerin enerji ihtiyacı 
azaltılmalıdır. 

Tadilatta asma tavan olanağı varsa gizli tavan tipi fan coiller kullanılabilir. 

Pandemi gibi durumlarda yazın yoğuşma tavaları ve yaz / kış için filtreler temiz tutulmalıdır.

Aşağıdaki ve benzeri durumlarda yeni fan coiller kurulabilir veya mevcutlar yenilenebilir:

a) Bina yenilemesinde mevcut durumda soğutma sistemi yoksa ve yeni durumda soğutma sistemi kurulacak ise.

b) 20 yıldan daha eski fan coil tesisatı mevcut ise ve cihazlar verimsiz ise (kontrol vanası yoksa, fanları ve motorları 
verimsiz ise).

c) Fan coiller sık sık arızalanıyor ise (yaşı ne olursa olsun).

Sınırlama ve dezavantajlar aşağıdaki gibidir:

a) Düşük sıcaklıklı ısıtma/yüksek sıcaklıklı soğutma sistemlerine göre enerji verimliliği daha düşüktür.

b) Çok sayıda fan coil bulunan binalarda işletme ve bakım maliyetleri yüksek olabilir.

c) Fan enerjisi tüketimleri söz konusudur.

d) Belirli aralıklarla filtreleri temizlenmeli / yenilenmelidir.

Kojenerasyon/Trijenerasyon Sistemleri
Elektrik ve ısının bir arada üretildiği sistemlere “kojeneras-
yon” uygulamaları adı verilir. Bu sistemden ortaya çıkan ısı 
enerjisi, bir “absorbsiyonlu chiller” vasıtasıyla soğutma için 
kullanılır ise bu sisteme “trijenerasyon” adı verilir. “Binalar-
da Enerji Performans Yönetmeliği” 10.000 m2’den büyük 
binalarda bu sistemlerin kurulumunun etüt edilmesini ve 
mali açıdan uygulanabilir (fizibıl) olması hâlinde kurulma-
sını öngörür. Bu sistemlerle binanın kısmi (%20-30 civarın-
da) elektrik ihtiyacı, ısıtma ihtiyacı ve soğutma ihtiyacı bu 
sistemlerle karşılanabilir.

Bu sistemler hastane, havaalanı, büyük data center gibi 24 
saat çalışan binalarda verimli enerji (elektrik ve ısı) üretim 
sistemlerinden biridir. Bu sistemlerin kurulumları, enerji 
simülasyonu sonucunun olumlu çıkması, işletmeyi yapa-
bilecek kalifiye personel bulunması, uygun kurulum alanı 
bulunması, yasal izinlerin alınması vb. hususları sağlandı-
ğında gerçekleştirilebilir. 

Görsel 2.18: Kojenerasyon cihazı örnekleri.
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Bu sistemlerin temel yararları aşağıdaki gibidir:

a) İşletmede enerji maliyetleri düşürülür

b) Pik yüklerin traşlanmasıyla sabit enerji anlaşmaları yapabilmeye olanak sağlanır.,

c) Elektrik temin güvenirliği ve alternatif sağlanır.

d) CO2, SO2 gibi çevre kirletici olumsuzluklar azaltılır.

Bu sistemlerde çalışma süresi ne kadar fazla ise toplam verimlilik o denli yüksek ve geri ödeme süresi o kadar kısa 
olur. Çalışma sürecini maksimize edebilmek amacıyla kojenerayon cihazı cihaz kapasitesi, genelde elektrik/ısıl talep 
gücünün %30’unun altında seçilir. 

Bu gibi parametreler bina enerji modelleme programına sınır koşul olarak verilerek, uygun sistem kapasitesi bulunabilir 
(geçmiş dönemlerdeki elektrik ve doğal gaz tüketim bilgileri de bu sistemlerin kapasite seçimlerinde veri olarak kullanı-
lır). En uygun kapasite, yıllık bazda üretilen elektriğin ve atık ısıların optimum düzeyde kullanılarak geri dönüş sürelerini 
kısaltan kapasitedir. 

Bu sistemlerin işletilmesinde kontrol yazılımı aynı anda hem elektrik hem de ısıl talebe bakmalıdır. Eğer elektrik talebi 
çok ise ısıl talep sınır şartı olur. Yani ısıl talep kadar kapasitede cihaz çalışır. Bu cihazlar genelde tam kapasitenin yakla-
şık %40’ına kadar verimli biçimde çalışabilirler.

Pompalar
Pompalar aşağıdaki fonksiyonları yerine getirir:

a) Sulu ısıtma / soğutma boru devrelerinde (kalorifer tesisatları, fan coil tesisatları, döşemeden ısıtma / soğutma te-
sisatları, klima santralları sulu serpantin devreleri vb. kapalı sistemlerde soğutma grubu – bina tesisat devrelerinde 
ısıtıcı veya soğutucu suyu dolaştırırlar. 

b) Soğuk kullanım suyu ve sıcak kullanım suyu devrelerinde, yangın söndürme devrelerinde vb. açık sistemlerde suyu 
transfer ederler.

Isıtma / soğutma sistemlerindeki pompaların ekonomik ömür boyu maliyeti içinde ilk yatırım maliyetinin etkisi %10 
civarında ve enerji tüketiminin oranı %90 civarındadır. Bu nedenle pompalar olabildiğince yüksek verimli seçilmeli ve IE4 
enerji sınıfı elektrik motorları kullanılmalıdır. Pompalar sistem kapasitesine bağlı olarak, tek pompa olabileceği gibi pa-
ralel veya seri olarak da kullanılabilir. Büyük binalarda pompa imalatçısının iyi bir yazılım ve kontrol sistemi varsa verimli 
bir çalışma için paralel çalışan pompalar tesis edilebilir. Bu pompalar sıralı olarak devreye girer veya devreden çıkarlar. 
Pompalar frekans invertörü (VSD) ile kontrol edilirse enerji verimliliği daha da artar. Seri bağlı pompa bina tesisatlarında 
genellikle kazan ve chiller primer pompaları ve sekonder pompalar şeklinde düzenlenerek kullanılırlar. Ayrıca toplam 
yükün küçük bir bölümü ana sistemden uzakta ise o bölgeye küçük bir zon pompası konularak ana pompaların büyük 
seçilmesinden kaçınılabilir. 
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Uygulanabilirlik Değerlendirmeleri:

a) Tüm sulu ısıtma / soğutma sistemlerinde kullanılırlar.

b) Bina yenilemelerinde ısıtma / soğutma yükleri öncelikle düşürülmelidir.

c) Isıtma / soğutma devrelerinde pompalar genellikle kısmi yüklerde çalıştıkları için (ΔP, ΔT, VSD gibi kontrol teknolo-
jileri ile) enerji verimlilik senaryoları uygulanmalıdır. 

d) Pompalarda verimlilik pompanın kendisi ve motor ile birlikte değerlendirilmeli, motorlarla ilgili verimlilik ve Erp 
koşulları dikkate alınmalıdır.

Görsel 2.19’da pompa örnekleri görülüyor.

Görsel 2.19: Pompa ve hidrofor örnekleri.

Pompalar performans eğrileri kullanılarak seçilirler. Görsel 2.20’de pompa performans eğrisi örneği görülüyor.
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Görsel 2.20: Pompaların çalışma noktasının pompa performans eğrisi üze-
rinde belirlenmesine ilişkin bir örnek. (Eğer çalışma noktası etiket değerinden 
±%10’dan daha fazla sapıyor ise bu durum düzeltilmelidir).

Çalışma Noktası Bilgisi
Debi

Basma Yüksekliği
Verim (%)

Çalışma Nok. Mil Gücü
Maks. Mil Gücü

ENPY g
Motor Gücü

Devir
Frekans

Yoğunluk

: 830 m3h
: 14,0 m
: 76,6
: 4,2 KW
: 5,4 KW

: 4,0 m
: 5,50 KW
: 1430 rpm
: 50 Hz
: 998,20 kg/m3
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Görsel 2.21’de elektrik motorlarının verimlilik eğrileri gösteriliyor.

Elektrik Motorları: 4 Kutuplu, 50 Hz
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Görsel 2.21: Elektrik motoru verimlilik eğrileri

Pompalar; debi, basınç, tesisatın durumu ve işletme rejimi dikkate alınarak en verimli bölgede seçilmelidir. Sistem ısıl 
kapasitesine bağlı olarak tesisatta tek pompa olabileceği gibi, paralel bağlı ve / veya seri bağlı olarak kullanılabilir. Büyük 
binalarda genellikle paralel bağlanarak böylece kapasite kontrolü yapılır. Isıtma ve soğutma sistemlerindeki pompalar 
genellikle kısmi yüklerde çalıştıkları için (ΔP, ΔT, değişken hız gibi kontrol teknolojileri ile) enerji verimlilik senaryoları 
uygulanmalıdır. Aşağıdaki durumlarda pompaların yenilenmesi uygun olur:

a) Bina yenilemesinde fan coil tesisatı, döşemeden ısıtma / soğutma sistemi kurulacak ise.

b) Santrifüj pompalar 20 yıldan daha eski, düz boruya takılan pompalar 15 yıldan daha eski ise.

c) Mevcut pompa sisteminin (motor dâhil) verimliliği, piyasadaki güncel teknolojik ürünlerden yaklaşık %20’den daha 
düşük ise

d) Pompa arızalı ise (yaşı ne olursa olsun).

Isıtma / Soğutma Sistemleri Borulama Devreleri
Bina ısıtma soğutma sistemlerindeki müşterek tesisat sistemleri borular, pompalar, eşanjörler, vanalar, genleşme de-
poları, tesisat ısı yalıtım, sismik konular vb.’dir. Bu sistemlerde ilk yatırım maliyetleri ve enerji verimliliği seçilen su akış 
hızlarına (boru çaplarına), sistem düzenleme ve tasarım şekline bağlıdır. Su hızları ile ilgili detaylı bilgi Recknagel’den 
veya benzeri yayınlardan alınabilir. Enerji verimliliği açısından düşük direnç katsayısı olan vanaların (örneğin tam geçişli 
küresel vanalar), eşanjörlerin seçilmesi basınç kaybı <2,5 mSS ve logaritmik sıcaklık farkı Ln(ΔT)<2,5˚C olması önerilir. 
Tasarımda mümkün olduğunca az sayıda vana, dirsek, armatür vb. kullanılması uygun olur. Görsel 2.22’de düzenli bir 
tesisat sistemi örneği veriliyor
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Görsel 2.22: Isı yalıtımı yapılmış ve üzeri saç kaplanmış, vana ceketi uygulanmış düzenli tesisat sistemi örneği

Genleşme / Büzüşme Depoları 
Uygun sistem basıncı ve sudaki ısıl genleşmenin alınması konforu ve enerji verimliliğini artırır. Kapalı genleşme deposu 
basıncı bina statik yüksekliği dikkate alınarak sistemdeki su hacmine göre seçilir. Hidrolik eleman olarak genleşme de-
poları sistem basıncı için bir referans oluşturur. Üç farklı yapıda genleşme deposu söz konusudur. 

Açık genleşme depoları:
Atmosfere açık depolardır. Enerji verimliliği için tercih edilen sistemler değildir. Sıvı ve gaz yakıtlı sistemlerde tercih edil-
mezler. Gerekli güvenlik önlemleri yeterince alınamayan katı yakıtlı tesislerde kullanılabilir. 

Görsel 2.23: Açık genleşme ve kapalı depolu katı yakıtlı büyük bir ısıtma sistemi örneği
(Primer devre açık genleşme depolu, sekonder devre kapalı genleşme depolu)

Membranlı veya diyagramlı kapalı genleşme depoları:
Kapalı genleşme depoları bir tarafta su devresi bulunan ve bir diyafram ile sıkıştırılan bir gaz (azot veya hava) hacmin-
den oluşan kapalı bir kaptır. Sulu ısıtma / soğutma sistemlerinin tümünde kullanılır. Sistemlerin verimli biçimde çalış-
masına katkı sağlar.
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Görsel 2.24: Diyaframlı kapalı deposu örneği

Kompresörlü (azot yastıklı) kapalı genleşme depoları:
Birbiri ile direkt temaslı su ve azot gazı bulunan sistemlerdir (genellikle büyük sistemlerde kullanılır). Sıvı ve gaz yakıtlı 
tesislerde “kapalı tip” genleşme depoları kullanılır. Çünkü bu sistemlerde elektrik kesilmesi veya emniyet tedbiri gereği 
gibi durumlarda brülör durduğunda yanma işlemi de durur. Kömürlü kazanlı sistemlerde kazanlara açık genleşme depo-
ları bağlanır. Ancak bu sistemlerde ısı kayıpları fazla olduğu için kazanlar ana sistemden bir eşanjörle ayrılabilir. Böylece 
sadece kazan tarafına açık genleşme deposu, bina ana sistemine ise kapalı genleşme deposu konulabilir. 

Sıcak Kullanım Suyu Sistemleri
Lojman, yurt, hastane, ofis gibi kamu binalarında kullanım sıcak suyu hazırlama sistemleri tesis edilebilir. Çoğu tesiste 
(hastaneler, lojmanlar, yurtlar, lojmanlar vb.) sıcak kullanım suyu ısıtması önemli düzeyde enerji harcaması gerektirir. 
Sıcak su ısıtma sistemlerinin tüm yıl boyunca sürekli işletmede kalması gerekebilir. Sıcak kullanım suyu tüketimindeki 
başlıca etmenler; bina tipolojisi (lojman, yurt, ofis, okul, hastane vb.), kişi sayısı, insanların konfor düzeyi, kişilerin yaşı, 
binanın büyüklüğü, tesisat sistemlerinin yapısı (örneğin soğutma kuleleri varlığı, mutfak tüketimleri vb.) ve mevsim 
şartları olarak özetlenebilir.

9.2.6. Isıtma / Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği Notları
Burada ısıtma / soğutma sistemlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik örnekler verildi.

a) Mümkün olduğunca yüksek verimli HVAC ve aydınlatma sistemleri kullanılmalıdır. Bina içi sistem seçiminde verim-
liliğe dikkat edilmelidir. Çoklu ısıtma, soğutma sistemlerinde enerji kullanımı optimize edilmelidir. Bunun için BMS’te 
senaryolar oluşturulmalıdır.

b) Geceleyin insan veya proses yükü olmayan mahallerde veya toplantı salonları gibi sık kullanılmayan yerlerde sistem-
ler kapatılmalıdır. Bunun için BMS’te senaryolar oluşturulmalıdır.

c) Mevsimsel olarak kullanılmayan cihazlar mümkünse tümü ile kapatılmalıdır.

d) Pik soğutma yüklerini azaltmak için mümkün olduğunca ön soğutma (dış hava koşulları uygun ise gece soğutması 
yapılmalıdır) yapılmalıdır. Bunun için BMS’te senaryolar oluşturulmalıdır.
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e) Olanak ölçüsünde atık ısılardan ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmalıdır. 

f) İnsanların bulunmadığı mahallerde havalandırma debileri düşürülmelidir. Bunun için BMS senaryoları oluşturulmalı-
dır. Bu husus ameliyathaneler gibi mahaller için de geçerlidir.

g) Enerji etüdü ve enerji simülasyonu (enerji modellemesi) gibi çalışmalar yapılarak binanın enerji verimliliği odakları ve 
potansiyeli belirlenmelidir. 

h) Enerji modellemesi yardımı ile uygun binalarda kojenarasyon, trijenerasyon gibi sistemlerin optimum kapasiteleri 
hesaplanabilir.

i)  İyi bir işletme bakım protokolü / planı hazırlanmalıdır. Burada ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin temizliği, 
yağlama, gürültü vb. yönlerden bakım, rutin parça değişikliklerinin periyotları gibi işlemler yer almalıdır.

j) Büyük binalarda enerjinin nerelerde ve nasıl kullanıldığı ölçüp kaydederek analiz edilir. Ayrıca bunları işletecek ve 
yorumlayabilecek personel istidam edilmelidir.

k) İklime uygun tesisat sistemleri seçilmelidir (örneğin Erzurum’da sadece ısıtma sistemi yeterli olurken Antalya’da 
soğutma sistemi ön plana çıkar, diğer iklim bölgelerinde ise tasarıma göre durum değişebilir). Sıcak iklim bölgelerin-
de bina dış cephelerin açık renk ile boyanması, bina çatısının ve açık otopark yüzeylerinin açık renk seçilmesi, çevre 
düzenlemede beton alanlarından olabildiğince azaltılması yararlı olur. 

l) Bağımsız test ayar dengeleme çalışmaları yapılması enerji verimliliğini artırır. 

m) Eğer tadilat yapılacak bina cephelerinde bir ısı yalıtımı var ise bu yalıtımın kalınlıkları Tablo 2.1.’deki değerlerle karşı-
laştırılıp (mümkünse enerji modellemesi yapılarak) ilave ısı yalıtımı yapılması değerlendirilebilir. Benzer değerlendir-
meler, cam cephe yüzeyleri (örneğin pencereler) için de yapılabilir. 

Tablo 2.1: Bina ısı yalıtım kalınlıkları örnekleri

Yalıtım Durumu Yapı 
Elemanı

1. İklim Bölgesi 2. İklim Bölgesi 3. İklim Bölgesi 4. İklim Bölgesi
Yalıtım 

Kalınlığı 
(mm)

U değeri 
(W/M2k)

Yalıtım 
Kalınlığı 

(mm)

U değeri 
(W/M2k)

Yalıtım 
Kalınlığı 

(mm)

U değeri 
(W/

M2k)

Yalıtım 
Kalınlığı 

(mm)

U değeri 
(W/M2k)

Yalıtımsız Durum

Duvarlar 0 1,35 0 1,35 0 1,35 0 1,35
Tavanlar 0 3,46 0 3,46 0 3,46 0 3,46

Döşemeler 0 4,00 0 4,00 0 4,00 0 4,00
Camlar (SC=0,6) - 2,40 - 2,40 - 2,40 - 2,40

TS825'e Uygun U 
Değerleri Durumu

Duvarlar 30 0,7 40 0,6 50 0,5 65 0,4
Tavanlar 70 0,45 75 0,4 100 0,3 130 0,25

Döşemeler 40 0,7 50 0,6 70 0,45 80 0,4
Camlar (SC=0,6) - 2,4 - 2,4 - 2,4 - 2,4

Yüksek Performans 
U Değeri Durumu 
(TS825'in yarısı)

Duvarlar 75 0,35 100 0,3 120 0,25 150 0,2
Tavanlar 150 0,225 170 0,2 220 0,15 270 0,125

Döşemeler 90 0,25 110 0,3 150 0,225 160 0,2
Camlar (SC=0,6) - 1,2 - 1,2 - 1,2 - 1,2
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n) Binalarda ısı köprülerinin mümkün olduğunca azaltılmasına dikkat edilmelidir. Isı yalıtımının kesintiye uğradığı böl-
gelerde ısı köprüleri oluşur. Bu bölgelerde ısı kayıpları, yoğuşma, küf ve mantar gibi olumsuzluklar meydana gelir. Isı 
köprüsü noktalarına şöyle örnekler verilebilir:

 ► Isı yalıtımı yapılamayan toprağa oturan döşemeler

 ► Merdivenlerin kenarları

 ► Duvarların zemin ile birleştiği yerler

 ► Çatılardaki saçak ve duvar birleşim yerleri

 ► İçten yalıtımlarda duvar, döşeme ve tavan birleşim bölgeleri

 ► Balkon, sahanlık ve binanın dışa doğru çıkıntı yapan kısımları

 ► Pencere kenarları

 ► Çatı kirişleri, ahşap kafesler, ankraj elemanları vb. 

o) Hastane, gar, havaalanı gibi tesislerde kojenerasyon / trijenerasyon sistemleri kullanımı etüt edilmelidir. Sıcak su 
tüketimi de olan hastanelerde ılıman ve soğuk iklimlerde sadece kojenerayon sistemi daha uygun olur.

p) Eski kazanları daha verimli (örneğin yoğuşmalı) ve modern kazanlarla değiştirilmesi yararlı olur. Yatırım miktarı yük-
sek ise bina enerji modelleme yaparak geri dönüş süreleri daha doğru biçimde hesaplanabilir. Yoğuşmalı, premix 
brülörlü kazanlarda kazanı korumak için primer / sekonder devrelerin eşanjörle ayrılması yararlı olur. 

q) Kazanlarda dinamik dış hava kompanzasyon sistemi ve çoklu kazanlarda enerji verimli algoritmalara sahip kaskad 
kontrol paneli bulunmalıdır.

r) Kazan sistemlerinde veya ısı pompalarında sekonder devreyi ayırmak için denge kabı ya da tercihen eşanjör kullanıl-
malıdır.

s) Sıcak kullanım suyu sistemleri insanların çalışma programına uygun programlanmalıdır, mümkün olduğunca zonla-
ma ve tesisat yalıtımı yapılmalıdır. 

t) Soğutma grupları, değişken devirli seçilirse kısmi yüklerde kompresörden ve pompalardan daha fazla enerji verimli-
liği sağlanır.

u) 20 yıldan eski (hâlâ çalışıyor olsa da) teknolojik ömrünü doldurmuş kazanların, soğutma gruplarının, soğutma kule-
lerinin ve pompaların yenilenmesi etüt edilmelidir (bu tür maliyetli uygulamalar için enerji modellemesi yaparak geri 
dönüş süreleri doğru biçimde belirlenebilir).

v) Isı pompaları hem ısıtma hem de soğutma yapılan binalarda ekonomik olarak çalıştırılabilir. Sadece ısıtma yapılan 
binalarda, doğal gaz kazanlarının ilk yatırım maliyetleri daha düşüktür. Eğer binanın bulunduğu yerde doğal gaz yoksa 
ısı pompaları her zaman verimli biçimde kullanılabilir. 

w) Binada eş zamanlı ısıtma ve soğutma yükleri bulunması durumunda “kazan / kule sistemleri” kullanılabilir. Bunun için 
yılın tüm saatleri için binanın ısıtma ve soğutma yükleri, bina enerji modelleme programları ile analiz edilmelidir. 
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x) Hava kaynaklı ısı pompaları 1, 2 ve 3. iklim bölgelerinde kullanılacaksa sezonluk verimlilik değerleri (SCOP) kontrol 
edilerek kullanılabilirler. 4. iklim bölgesi gibi soğuk iklimlerde ise kışın ekonomik analiz yapılarak elektrikli ısıtıcı, pelet 
kazanı, doğal gaz kazanı gibi desteklerle kullanılabilir. 

y) Isı pompalarında kışın ne kadar düşük sıcaklıkta su üretilirse, yazın ise tersine ne kadar yüksek sıcaklıkta su üretilirse 
sezonluk verimlilikleri o kadar yüksek olur. Örneğin düşük sıcaklıklı ısıtma / yüksek sıcaklıklı soğutma sistemlerinde 
(döşemeden, tavandan, duvardan ısıtma ve soğutma sistemleri), iyi ısı yalıtımı yapılmış bir binada kışın 40/30°C, 
yazın 15/20°C su sıcaklıklarında yüksek verimle ısıtma ve soğutma yapılabilir. 

9.3. Isı Pompaları

9.3.1. Genel
Isı pompaları ısıyı düşük bir ısı kaynağından alıp daha yüksek bir ısı kaynağına transfer eden cihazlardır. Soğutma 
grupları gibi ısı pompaları da Carnot Çevrimine göre çalışan makinalardır. Soğutma gruplarından temel farkı üç yollu 
vana sistemleri ile yaz ve kış sezonlarında evaporatör ve kondenserlerin yer değiştirerek evaporatör / kondender (iç / 
dış ünite) konumuna geçmeleridir. Böylece ıs pompaları kullanılarak kışın ısıtma, yazın soğutma yapılır. Bu cihazlarda 
da soğutma gruplarında kullanılan soğutucu gazlar ısı transferi ortamı olarak kullanılır. Kışın, meskûn mahalli ısıtmak 
üzere dış mahalden alınan ısı iç mahalle aktarılırken, yazın ısıyı karşıt yönde yani iç mahalden alarak dış mahalle aktarır. 
Düşük enerji tüketimi hedeflenen binalar için ısı pompaları uygun alternatifler sunabilir. Görsel 3.1’de ısı pompalarının 
genel çalışma prensipleri veriliyor.

Kompresör

EvaporatörKondenser

Ekspansiyon valf

Yüksek basınçlı, 
yüksek sıcaklıklı 
buhar

Yüksek basınçlı, 
yüksek sıcaklıklı 
sıvı

Düşük basınçlı, 
düşük sıcaklıklı 

buhar

Düşük basınçlı, 
düşük sıcaklıklı 

buhar

a) Isı pompası ve Carnot çevrimi
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b) Isı pompasının çalışma ilkesi

Görsel 3.1: Isı pompası sistemlerinin genel çalışma prensipleri

Isı pompalarının elektriği bir güneş PV sisteminden sağlanırsa “yenilenebilir enerji kaynağı” olarak çevreci sistemler 
kabul edilir. Isı pompaları ile hem ısıtma hem de soğutma yapılan binalarda ekonomik olur. Sadece ısıtma yapılan bina-
larda doğal gaz kazanlarının ilk yatırım maliyetleri daha düşüktür, eğer doğal gaz yoksa çevre yönünden bu durumda 
da ısı pompası kullanılabilir (radyatörlü sistemlerde sadece ısıtmada kazan yerine kullanılabilir, ancak pahalı olduğu için 
gerekmesi halinde kullanılır). Eğer binanın bulunduğu yerde elektrik yok ise, binada güneş PV sistemi ile elektrik elde 
ediliyor ise ve dış ortam sıcaklığı çok düşük değilse ısı pompaları doğal gaz kazanlarına göre bile daha verimli çalıştı-
rılabilir. Kazan sökülerek yerine sekonder devresi su olan ısı pompaları kullanılabilir. Bir başka ifade ile Türkiye’de 1., 2. 
ve 3. iklim bölgelerinde her hâlükârda verimli biçimde kullanılabilir. Tek bir cihaz ile ısıtma ve soğutma yapılması diğer 
bir avantajlarındandır. Son yıllarda ısı pompası teknolojileri oldukça gelişti. Türkiye’de de artık servis bakım sorunları 
olmaksızın kullanılabiliyor.

9.3.2. Isı Pompalarının Sınıflandırması
Isı pompaları iki ana yönden sınıflandırılabilir.

1. Primer enerji kaynağına göre ısı pompalarının sınıflandırılması:
a) Hava kaynaklı ısı pompaları

b) Su kaynaklı ısı pompaları

c) Toprak kaynaklı ısı pompaları (su devresine sahip olduğu için bunlar da su kaynaklı kabul edilebilir)

Su kaynaklı ısı pompaları kurulum ve işletme maliyetleri yönünden en uygun sistemlerdir ancak doğal su kaynağı her 
yerde bulunamaz. Yine su kaynaklı ısı pompası gibi değerlendirilen kazan / kule sistemli ısı pompası tesisatlarında eğer 
eş zamanlı ısıtma ve soğutma yükleri oluşmuyor ise kazan – kule sistemleri tercih edilmemelidir (kullanım için binanın 
yılın tüm saatleri için saatlik ısıtma ve soğutma yükleri bina enerji modelleme (simülasyon) programları ile analiz edil-
meli, yılda ne kadar süre ile eş zamanlı ısıtma ve soğutma yükü oluştuğu kontrol edilmelidir. Toprak kaynaklı ısı pompası 
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sistemleri de verimlidir ancak ilk yatırım maliyetleri çok yüksektir. İlk yatırım maliyetleri en uygun olan ısı pompaları 
hava kaynaklı ısı pompalarıdır ancak su ve toprak kaynaklı ısı pompalarına nazaran verimlilikleri düşüktür. Çünkü hava 
kaynaklı ısı pompalarının kışın COP değerleri bir miktar düşer. 1., 2., 3., iklim bölgelerinde kullanılacak cihazın sezonluk 
COP değerleri kontrol edilerek verimli biçimde kullanılabilir (günün teknolojisi ile- mekanik, yazılım -verimlilik yönünden 
doğal gaz kazanları ile rekabet edebilecek durumdadır), 4. iklim bölgesinde kışın soğuk iklimlerde ise -10°C altında bir 
kazan desteği sağlanarak kullanılabilirler.

2. Bina içi tesisat sistemlerine göre ısı pompaları şöyle sınıflandırılabilir:
a) Bina tarafında su dolaşan ısı pompaları (ısı enerjisi gazdan suya transfer edilir, döşemeden ısıtma / soğutma, fan coil 

sistemleri bu gruba girer).

b) Bina tarafı soğutucu gazlı ısı pompaları (bina içinde soğutucu gaz iç ünitelerde dolaşır ve ısı enerjisi mahal havasına 
transfer edilir, VRF sistemleri ve split klimalar vb. bu gruba girer). 

c) Bina tarafında hava dolaşan ısı pompaları (ısı enerjisi soğutucu gazdan mahal havasına havaya transfer edilir, tüm 
havalı sistemler bu gruba girer).

9.3.3. Isı Pompalarında Verimlilik İlişkileri
Isı pompalarında kışın ne kadar düşük sıcaklıkta su üretilirse, yazın ise ne kadar yüksek sıcaklıkta su üretilirse hem kış 
hem de yazın sezonluk verimlilikleri o kadar yüksek olur. Örneğin fan coil sistemleri kışın 70/50˚C gibi, yazın ise 8/13˚C 
gibi su sıcaklıklarında tasarlanırlar. Buna karşın düşük sıcaklıklı ısıtma / yüksek sıcaklıklı soğutma sistemlerinde (döşe-
meden, tavandan, duvardan ısıtma / soğutma sistemleri) ise kışın 40/30˚C, yazın 15/20˚C gibi su rejimlerinde tasarlanır-
lar. Isı pompaları bu ikinci sistemlerle %30 civarında daha verimli çalışır. Ayrıca ısı pompalarının yazılımları ve kontrolleri 
de verimlilikleri etkiler. Bir ısı pompası, ısı taşıyıcının sıcaklığına çok yakın sıcaklıkta çalışan bir ısıtma sistemi ile birlikte 
ısı kaynağı veya çukuru olarak kullanılması yüksek verimliliğe sahiptir. Isı pompası, cihazın enerji verimini ifade eden 
COP’nin (performans katsayısı) yüksek değerlerinde çalışır. COP, alınan enerjinin verilen enerjiye (elektrik) oranıdır. Genel 
sınıflandırma (ısı kaynağı/ ısı çukuru): 

Isı Pompaları genel olarak şöyle sınıflandırılabilir:

a) Su-Su (yer altı suyu)

b) Hava-Su

Not: Su kaynaklı, hava kaynaklı VRF sistemleri ile split klimalar da bir tür ısı pompası olup, paket sistemler halinde temin 
edilebilir. Bu kısımda bu sistemler ele alınmıyor.

Yer -yeraltı suyu sistemleri

Yeraltı sistemleri ısı pompasını toprak-altıyla ilişkilendirme olanağı sağlarken topraktan ısı çekimine ya da toprağa ısı 
atılmasına olanak verir. Bu sistemler genellikle açık veya kapalı sistemler olarak sınıflandırılabilir:

Açık sistemler: Yeraltı suyu ısı taşıyıcı olarak kullanılır ve doğrudan ısı pompasına getirilir. Dönen yeraltı suyu doğrudan 
yeraltı kaynağına veya kapalı sistemlere geri verilebilir.
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Kapalı sistemler: Yeraltına ısı değiştiriciler yerleştirilir (düşey veya yatay ya da eğimli olarak) ve ısı değiştirici içerisinden, 
ısıyı topraktan alıp ısı pompasına taşıyan (veya tersi yönde) bir taşıyıcı ortam dolaştırılır. Toprak kaynaklı sistemlerde 
toprak yapısına bağlı olarak elde edilebilen ısı akısı Tablo 3.1’de verildi.

Tablo 3.1: Toprak yapısına bağlı ısı akısı

Zemin (toprak kalitesi) Spesifik ısı çekme kapasitesi (W/m)

Kuru, kumlu zemin 20-40

Nemli, kaya zeminler 50-60

Yer altı suyu bulunan zeminler 70-90

Not: Nemlilik arttıkça ısı çekme kapasitesi artar.

Toprak kaynaklı ısı pompası sistemlerinde verim artmakla birilikte, ön yatırım maliyeti yüksektir. Bu sebeple ekonomik 
kaynakların zayıf olduğu ülkemizde daha çok hava kaynaklı ısı pompaları uygulanabilir gözüküyor. Isı pompalarının 
elektriği güneş PV sistemleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanırsa “yenilenebilir enerji kaynağı” olarak 
kabul edilir. Görsel 3.2 farklı ısı pompalarının sistem verimlilik mukayesesini verir. 

Sistemlerin verimliliği:

Toprak kaynaklı ısı pompası (yatay)

Toprak kaynaklı ısı pompası (dikey)

Modülasyonlu hava ısı pompası

Split ya da kompakt hava ısı pompası

Yeraltı suyu ısı pompası

CO2 Derinlik sondajı

Ve
rim

lil
ik

Sistem

Görsel 3.2: Isı pompalarında ısı kaynaklarına göre verimlilik sıralaması

Görüldüğü üzere “toprak kaynaklı ısı pompaları” tüm alternatiflerin en üstündedir, ancak ilk yatırım maliyeti en yüksek 
olanıdır. Ayrıca su kaynağı her yerde bol miktarda bulunmaz. İlk yatırım maliyetleri yaklaşık olarak Görsel 3.2’deki skala-
nın tersidir. Örneğin hava kaynaklı ısı pompaları ilk yatırım olarak en düşük maliyetlidir, ancak sezonsal verimlilik olarak 
da değişken dış hava koşullarına bağlılık nedeniyle (özellikle soğuk iklimlerde) su ve toprak kaynaklı ısı pompalarına 
göre daha düşüktür. Yine de ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle, (çok soğuk iklimlerin dışındaki yerlerde) 
hava kaynaklı ısı pompaları daha fazla kullanılır. Görsel 3.3’te hava kaynaklı bir ısı pompasının dış hava sıcaklığına bağlı 
olarak kış (COP) ve yaz (EER) performans örnekleri veriliyor.
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Görsel 3.3: Hava soğutmalı bir ısı pompasında dış hava sıcaklığına bağlı COP ve EER değerleri örneği.

9.3.4. Isı Pompalarının Avantajları
Isı pompalarının temel avantajları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

a) Çevreci ısıl enerjinin değerlendirilmesi mümkündür (örneğin kışın düşük entalpideki atık ısılar ısıların sıcaklığı ısı pom-
pası ile yükseltilerek ısıtmada kullanılabilir).

b) Şehirlerde yanma kaynaklı emisyona sebep olmadığı için ısı pompaları giderek yaygınlaşıyor. Örneğin Almanya, Da-
nimarka gibi ülkelerde şehirlerde elektrikli araçlara yönelmek, binalarda ise ısıtma sistemlerinin ısı pompalarına dön-
dürülmesi, elektriğin ise ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesi hedefleniyor. Böylece sıfır emis-
yonlu şehirlere sahip olunması mümkün olacak.

c) CO2 ve diğer sera etkisi yaratan, küresel ısınmaya katkısı olan gaz oluşturmaması nedeniyle çevre dostudur.

d) Yakıt depolama ihtiyacı bulunmaz.

e) Sessiz çalışma ve estetik dizayn mümkündür.

f) Mevcut bina içi tesisat sistemlerine uyumludur (radyatör, fan coil, yerden ısıtma / soğutma sistemleri vb.).

g) Tek bir cihaz ile ısıtma, soğutma ve sıcak su elde etme imkânı vardır. Isı geri kazanımlı cihazlarla yazın soğutma 
yapılırken sıcak su da elde edilebilir.

h) Isıtmada LPG’ye göre %7 0, motorine göre %75, doğal gaza göre %20 üzerinde (iklime ve bina içi sistemlere bağlı 
olarak) ekonomik kullanım söz konusudur.

i) Baca, yakıt tankı, dış ünite kullanımı yoktur.

j) Bina otomasyon zorunluluğu azdır. Kendi kontrol paneli ve yazılımı ile yaz / kış verimli kontrol sağlanabilir.

k) Çok az mekanik oda gereksinimine ihtiyaç vardır.

l) Bağımsız zon kontrol ve fatura ödeme olanağı vardır.

m) Ekonomik bakım ve işletme maliyeti söz konusudur.

n) İhtiyaca göre kolaylıkla cihaz ekleme ve kısmi açılış yapabilme olanağı vardır.

Isı pompalarında kışın çıkış suyu sıcaklıkları ısıtmada mümkün olduğunca artırılmamalı, soğutmada ise mümkün oldu-
ğunca düşürülmemelidir. Bununla ısı pompaları COP ve EER değerleri maksimize edilmeye yönelik bir yazılım ile kontrol 
edilir. Yani sistem COP değerlerini etkileyen önemli hususlardan birisi ısı pompası primer devre besleme suyu sıcaklığıdır. 
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Görsel 3.4’te ısı pompalarının akışkan sıcaklığına bağlı olarak sezonluk performansı görülüyor. Görüldüğü üzere ısıt-
mada sistemde dolaşan su sıcaklığı düştükçe ısı pompasının performansı %50’ye kadar artar. Isı pompalarından gü-
nümüzde ısıtma- soğutma ve sıcak kullanım suyu elde edilmesinde yararlanılır. Bu ihtiyaçların tümüne tek makine ile 
cevap verebildikleri için tercih edilirler. Yer kaynaklı sistemlerde genelde harcanan bir birim elektrik karşılığında ortalama 
4,5-5 birim enerji kazancı sağlanırken, su kaynaklı ısı pompalarında akarsu, deniz vb. kullanılmasında COP değeri 6.5-8 
değerlerine kadar çıkabilir. Su kaynaklı sistemler güneş kollektörleri ile de desteklenebilir.

Su giriş sıcaklığı - COP soğutma
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(a) Su soğutmalı bir ısı pompasında yazın besleme suyu giriş sıcaklığına bağlı verim değişimi örneği.

Su giriş sıcaklığı - COP ısıtma
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(b) Su soğutmalı bir ısı pompasında kışın besleme suyu giriş sıcaklığına bağlı verim değişimi örneği.
Görsel 3.4: Su kaynaklı ısı pompalarının verimliliklerinin ıs kaynağına bağlı değişimi (örnekler)
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Verimlilikler ve kaynak olanakları dikkate alınırsa 20°C altında ısıtmaya, 35°C üstünde soğutmaya geçilmesi ile uygun bir 
loop devresi kurulabilir. (20-35°C arasında ise binada bir yerde ısıtma bir yerde soğutma varsa loop devresi ne ısıtma ne 
de soğutma enerjisi ihtiyacı duyar. Bu oranın %35’in üzerinde olması tavsiye edilir). Hava kaynaklı ısı pompaları: Hava 
kaynaklı ısı pompaları katalog COP ve EER değerleri sırasıyla 7°C ve 35°C için verilir. Diğer sıcaklıklar için ise firmaların 
yayınladığı performans düzeltme katsayıları kullanılır, aşağıda örnek bir grafik bulunuyor.

Dış hava
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Görsel 3.5: Dış hava sıcaklığına bağlı olarak ısıtmada hava kaynaklı ısı pompaları verimlilik katsayısı değişimi.

Hava kaynaklı ısı pompasının hangi iklimde 
ısıtma ve alternatif yakıt karşısında verimli 
olmadığını belirlemek için söz konusu iklim 
bölgesindeki sezonluk COP (SCOP) değeri 
hesaplanır. (Örneğin Görsel 3.5’ten -10˚C 
dış hava sıcaklığında nominal kapasitede 
%30 civarında düşüş olduğu görülür.) Ve-
rimli bir ısı pompası seçim veya tasarımı 
için söz konusu yerin iklim verileri (8760 
saat) ile bina ısıl yükleri bir simülasyon 
programından elde edilir (Tablo 3.2’deki ör-
neğe bakınız).

Tablo 3.2: Enerji simülasyonu ile hava kaynaklı ısı pompaları 
sezonluk performans hesapları.

DIŞ HAVA ŞARTLARI
Ay Gün Saat Kuru 

Termometre
Islak 

termometre TOPLAM TOPLAM ISITMA 
YÜKÜ (kWh)

Ocak 1 0 -4,4 -5,1 0,3 75,9
Ocak 1 1 -5,2 -5,8 0,0 93,5
Ocak 1 2 -6,0 -6,5 0,0 112,0
Ocak 1 3 -6,5 -7,0 0,0 126,7
Ocak 1 4 -6,9 -7,4 0,0 141,1
Ocak 1 5 -7,2 -7,7 0,0 151,3
Ocak 1 6 -7,4 -7,9 8,7 1608,3
Ocak 1 7 -6,9 -7,3 9,4 1558,8
Ocak 1 8 -6,8 -7,1 53,6 1451,6
Ocak 1 9 -6,0 -6,4 141,0 1409,9
Ocak 1 10 -6,0 -6,4 149,7 1397,0
Ocak 1 11 -3,6 -4,0 204,0 1084,5
Ocak 1 12 0,0 -0,5 224,8 885,6
Ocak 1 13 3,2 1,2 237,1 701,5
Ocak 1 14 6,5 3,7 250,7 523,5
Ocak 1 15 8,0 5,0 283,8 444,0
Ocak 1 16 6,3 2,2 267,9 532,6
Ocak 1 17 4,6 0,7 258,1 623,6
Ocak 1 18 2,8 -0,2 209,9 731,9
Ocak 1 19 1,0 -1,1 200,9 826,4
Ocak 1 20 0,2 -0,9 184,6 869,9
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Bu veriler alındıktan sonra bir algoritma ile sezonluk ısıtma verimliliği hesaplanır. Örneğin doğal gaz için söz konusu de-
ğer 3,3’ten büyükse verimli olduğu söylenebilir. Doğal gazın olmadığı yerlerde ise alternatif yakıtlara bakılır. Diğer yandan 
parasal olarak ısı pompalarının ilk yatırım maliyeti kazanlara göre yüksek olduğu için soğutmanın olmadığı durumlarda 
ısı pompaları genelde fizibl olmaz (ancak çevresel emisyonlara önem veren projeler ile elektrik dışında enerji kaynağı ol-
mayan yerlerde pahalı olsa da ısı pompaları yine de kullanılır). Sonuçta bir mühendislik değerlendirmesi yapılarak karar 
verilir. Diğer yandan ısı pompaları kapasiteleri EUROVENT dış hava şartlarında (kışın 7˚C, yazın 35˚C) verilir. Buna karşın 
bina ısıl yüklerinin hesaplandığı dış hava şartları daha farklıdır (örneğin kışın Ankara’da -12˚C, İstanbul’da -3˚C, İzmir’de 
+3˚C’dir). Bu karmaşaya ve yanlış anlaşılmaya düşmemek için tasarımcı ısı pompası kapasitelerini binanın tasarım dış 
hava sıcaklığındaki değerler olarak belirtmesi uygun olur. Örneğin Ankara’da -12˚C’de binanın ısıtma yükü 350 kW ise 
ısı pompasının seçim değeri 350 kW ve -12˚C dış hava sıcaklığı olur. COP değeri de bu sıcaklıktaki değeri dikkate alınır, 
Eurovent şartlarındaki kapasitesi ise çok daha yüksek olur. 

9.3.5. Isı Pompalarının Değiştirilme/Yenilenme İhtiyacı
Aşağıdaki durumlarda ısı pompaları yenilenebilir: 

a) Bina yenilemesinde binaya soğutma fonksiyonu da eklenecek ise kazan yerine ısı pompası kullanılabilir.

b) Yenileme yapılan binanın bulunduğu yerde doğal gaz yok ise katı yakıtlı kazan yerine ısı pompası kullanılabilir.

c) Güneş elektrik (PV) sistemleri ile birlikte kullanılarak çevresel emisyonların azaltılması istenir ise bu sistemler çok 
uygundur.

d) 20 yıldan daha eski bir ısı pompası mevcut ise cihaz yenilenebilir.

e) Mevcut ısı pompası (yaşı ne olursa olsun) arızalı ise yenilenebilir.

Mevcut binalarda ısı pompası sistemleri kurulumu ile ilgili sınırlamalar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

a) Binanın elektrik altyapısı cihazın kurulumuna uygun olmalıdır. (Eski binalarda elektrik kurulum gücü düşük olabilir, 
altyapı yenilenme gerektirebilir.)

b) Sadece ısıtmada kullanılırsa ilk yatırım maliyetleri kazanlara göre yüksek olabilir.

c) Gürültü gibi problemler için yer seçiminde dikkate alınmalıdır.

9.4. Havalandırma Sistemleri

9.4.1. Genel
Birinci Bölüm’de belirtildiği üzere binalarda yaşayan insanlar açısından iç hava kalitesi en önemli konfor ve sağlık un-
surlarındandır. Bunu sağlamanın temel yolu havalandırma sistemi yapılmasıdır. Bu bölümde havalandırma sistemleri 
ele alınıyor.
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9.4.2. Dış Hava Miktarının Belirlenmesi
Havalandırma sistemleri tasarımı için öncelikle dış hava (taze hava) ihtiyacı belirlenir. Burada aşağıdaki ve benzeri hu-
suslar dikkate alınır:

a) Binada bulunan insanların dış hava ihtiyacı (sandalye başına dış hava miktarı, binanın toplam dış hava ihtiyacı)

b) Binanın bulunduğu yerdeki dış havanın özellikleri (niteliği)

c) Binada var olabilecek kirletici kaynakları (tuvaletler, yazıcılar, mutfak, laboratuvar mahalleri vb.),

d) Binanın cinsi (ofis, hastane vb.)

Tadilat yapılacak binada mevcut bir havalandırma sistemi bulunabilir veya ilk defa bir sistem yapılabilir. 

A- Mevcut bir havalandırma sistemi olması durumu: Tadilat sonrasında gerekli havalandırma ihtiyacının mevcut sistem 
ile sağlanıp sağlanamayacağı incelenir. Eğer mevcut sistem yeni durumdaki ihtiyacı karşılamıyor ise mevcut havalan-
dırma tesisatında revizyon yapılabilir. Burada:

a) Mahallerde menfez eksiklikleri varsa tamamlanır.

b) Hava kanalları tadilatları yapılır.

c) Havalandırma sistemi temizlenir.

d) Klima santrallerinin yeterliliği, ısı geri kazanım özellikleri, verimlilik durumu kontrol edilir, gerekiyorsa klima santralleri 
değiştirilir.

B- Havalandırma sistemi olmaması durumu: Bu durumda yeni bir havalandırma sistemi planlanır. Burada mümkünse 
merkezi sistemler, mümkün değilse merkezi olmayan sistemler seçilir. Bu seçimde tavan yükseklikleri, şaft imkânları, 
klima santrali vb. yerleştirmek için gerekli alan dikkate alınır.

Havalandırma prensipleri bina tiplerine göre çok fazla değişmemekle birlikte konutlarda, küçük binalarda, hastanelerde 
ameliyathanelerde, laboratuvarlarda farklı uygulamalar söz konusudur. 

9.4.3. Binalarda Havalandırma Yöntemleri
Binalarda iki yöntemle havalandırma yapılabilir: Doğal havalandırma ve Mekanik Havalandırma

Doğal Havalandırma 
Doğal havalandırma en geleneksel ve maliyetsiz havalandırma şeklidir. İç ve dış ortam arasındaki sıcaklık farklılıkları 
sonucu oluşan basınç farkı, doğal havalandırmayı yaratır. Hava, pozitif basınç olan yüzeydeki açıklıklardan içeri girer, 
negatif basınç olan yüzeydeki açıklıklardan dışarı çıkar. 

Doğal havalandırma, dış hava sıcaklığı ile etraftaki gürültü düzeyi ve hava kirliliğinin düşük olduğu dönemlerde yapıla-
bilecek pasif havalandırma şeklidir. 
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Doğal havalandırma pencereler açılarak, duvarlarda havalandırma için açıklıklar bırakılarak veya fan desteği ile yapılabi-
lir. Doğal havalandırma aşağıdaki şartların hepsinin sağlandığı binalarda yapılabilir:

a) Binanın yaklaşık 2000 m2’den küçük ve mimari yapısının uygun olması (“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”ne 
göre; kullanım alanı 2000 m2’den büyük olan binalarda merkezi ısıtma sistemi kurulması zorunludur) gerekir.

b) Bina çevresindeki trafik vb. kaynaklı gürültünün yüksek olmaması (bina içine yansıyabilecek gürültü düzeyleri “Bina-
ların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği”ndeki sınırları geçmemelidir) gerekir.

c) Bina çevresinde kirletici salınımlarının (egzoz gazları, toz partikülleri vb.) fazla olmaması gerekir.
d) Cephe açıklıklarının doğal havalandırma yapılacak mahallerdeki insanların ihtiyacına yetecek kadar taze hava sağla-

yabilecek ölçülerde olması gerekir.
e) Binanın bulunduğu yerin iklim şartlarının uygun olması (soğuk veya sıcak iklimlerde pencereler vb. açılarak doğal 

havalandırma yapılırsa; hem ısıl konfor bozulur hem de enerji tüketimi artar. Ilıman iklim bölgelerinde yılın büyük 
bölümünde doğal havalandırma yapılarak soğutma ihtiyacı da azaltılabilir. Mevsim geçişleri gibi dönemlerde bazen 
enerji tüketimini azaltmak ve mekanik havalandırmaya destek için doğal havalandırma yapılabilmektedir) gerekir. 

Eğer yukarıdaki koşullar sağlanıyor ise; açılacak pencerelerde güvenlik ve sineklik kullanımı gibi önlemler alınır. Doğal 
havalandırma mekanizmasının çalışıp çalışmayacağının (yeterli hava miktarı sağlayıp sağlayamayacağı, içerideki hava 
sıcaklığı ve / veya hava hız dağılımının rahatsız edici olup olmayacağı vb.) tasarım aşamasında “hava akış simülasyon 
programları (Computational Fluid Dynamic – CFD)” ile kontrol edilmesi mümkündür.

Doğal havalandırma için cephedeki açıklıkların kontrolü elle veya otomasyon sistemi ile (motorlu damperler, dış sıcaklık 
sensörleri ve / veya iç hava kalitesi sensörleri, kontrol paneli vb.) yapılabilir.

Doğal havalandırmanın avantajları aşağıdaki gibidir:

a) Havalandırma işletme maliyetlerinde düşüş sağlar.
b) Fosil tabanlı enerji tüketimini azalttığı için çevre kirliliğini ve sera etkisini azaltır.
c) Bakım maliyetleri düşüktür.
d) Tesisat yeri ve enerji dağıtım yönlerinden daha az alan gerektirir.
e) Dış hava şartlarının uygun olduğu durumlarda kullanıcılar için kontrol edilebilir ve konforlu mekânlar sağlayabilir.
f) Yazın gece havalandırması şeklinde kullanılırsa soğutma ve havalandırma enerjisi tüketimleri azalır.

Dezavantajları ise aşağıdaki gibi özetlenebilir:

a) Yılın tüm mevsimlerinde ve her iklim koşulunda uygulanabilecek bir yöntem değildir. Örneğin kışın soğuk bir iklimde 
veya yazın sıcak bir iklimde doğal havalandırma ile konfor sağlanamaz. Bu nedenle çoğu iklim için mekanik havalan-
dırma sistemlerine destek şeklinde düşünülmelidir.

b) Dış havadaki kirliliğin kontrolü daha zordur.

c) Gürültü, hırsızlık gibi olumsuzluklara sebep olabilir.
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Soğuk

Sıcak

Görsel 4.1: Bir atriumda baca etkili doğal havalandırma örneği

W < 5H

H

W

Görsel 4.2: Çapraz doğal havalandırma mekanizması örneği

Mekanik Havalandırma 
Doğal havalandırmanın yapılamadığı durumlarda ve büyük binalarda mekanik havalandırma sistemleri yapılmalıdır. 
Mekanik havalandırma dış hava şartlarından bağımsızdır; binaya alınan dış havanın filtrasyonu ve hava şartlandırma 
olanakları ile konfor düzeyi yüksektir, iç hava kalitesi tüm yıl boyunca sağlanabilir. 

Mekanik havalandırma sistemleri merkezi ve merkezi olmayan (mahal bazlı) sistemler olmak üzere ikiye ayrılır. Bazı 
durumlarda her iki sistem birlikte kullanılabilir. Her durumda tadilat sonrası, binanın elektrik altyapısının yeni duruma 
uygun hâle getirilmesi gerekir.
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Merkezi Mekanik Havalandırma 
Bina tadilatlarında; tavan yüksekliği yeterli ise, hava kanallarının geçirilmesi için şaft imkânı varsa (örneğin karotla şaft-
lar açılabilirse), klima santrali kurulumu için yeterli alan var ise, ısıtma ve soğutma altyapısı yeterli ise merkezi mekanik 
havalandırma sistemleri kullanılabilir. 

Görsel 4.3: Merkezi havalandırma sistemi ve klima santrali örneği

Merkezi havalandırma aşağıda özetlendi. 

Mahal Bazlı Mekanik Havalandırma Sistemleri (Isı Geri Kazanımlı Mekanik Havalandırma)
Merkezi havalandırma sistemi yapılamıyor ise konut dışı binalarda sınıflar, açık ofisler, toplantı odaları, yurtlarda çalışma 
alanlarında, bekleme hollerinde (kirlenme ihtimali yüksek mahallerde) ve konutlarda ısı geri kazanımlı mekanik havalan-
dırma sistemleri kullanılabilir. Bu sistemlerle binadaki kirli hava dışarı atılır, dışarıdan taze hava alınır, bu yapılırken ısı geri 
kazanımı sağlanır. Bu sistemler maliyetleri karşılanabilirse kalabalık mahallerin dışındaki (bir veya iki kişinin bulunduğu) 
mahallerde de yapılabilir. Bu sistem daha sonra açıklanacak.

Egzos Havalandırması
Mutfaklar, WC’ler, kantin, laboratuvar gibi kirleticilerin faz-
la olduğu yerlerde egzoz havalandırması yapılır. Burada 
atılan kirli havanın yerine, tamamlama havası verilmelidir. 
Örneğin WC gibi yerlerde koridorlara açılan kapılara hava 
transfer menfezleri konabilir, mutfak ve laboratuvar gibi 
daha fazla hava debisi gerektiren yerlerde şartlandırılmış 
tamamlama taze havası verilebilir.

Görsel 4.4: Fan destekli havalandırma örneği

Mekanik Havalandýrma Doðal HavalandýrmaMekanik Havalandırma Doğal Havalandırma
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9.4.4. Mekanik Havalandırma Sistemleri Temel Bileşenleri
Mekanik havalandırma sistemleri çok sayıda bileşenden oluşur. Bu kısımda ana havalandırma sistem bileşenleri özet-
leniyor.

Klima Santrali (AHU – Air Handling Unit)
Klima santrali havanın ısıtıldığı veya soğutulduğu filtrelendirildiği, neminin alındığı veya nem eklendiği (kısaca havanın 
iklimlendirildiği) en önemli havalandırma ekipmanındandır. 

HAVA HAREKETİ TAZE HAVA 
İHTİYACINEMLENDİRME

İKLİMLENDİRME

KURUTMA

SOĞUTMA ISITMA

HAVANIN
TOZLARDAN
SÜZÜLMESİ

KİRLİ
HAVANIN
ATILMASI

Görsel 4.5: Bir klima santralinin yerine getirmesi gereken hususlar

Klima santralleri genel olarak aşağıdaki bileşenlerden oluşur ve santrallerin komple enerji verimliliğine bu bileşenlerin 
etkisi vardır.
a) Santral gövdesi
b) Damperler
c) Filtreler
d) Isıtıcı / soğutucu serpantinler
e) Nemlendirici
f) Fanlar
g) Susturucu
h) Diğer

Görsel 4.6’da tipik bir klima santrali örneği 
görülüyor.

Görsel 4.6: Klima santrali örneği
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Klima santrallerinin enerji verimliliği ile bağlantısı aşağıdaki gibidir:

a) Fanların enerji gereksinimleri (yüksek verimli motor ve fanlar kullanılması).
b) Fan sistemlerinin toplam enerji verimliliği (fan, motor, sürücü, enerji kaynağı).
c) Düşük hava alım hızı (2,0 m/s altında olması).
d) Statik ve dinamik basınç.
e) Gövde sızdırmazlığı.
f) Gövde ısı yalıtımı ve ısı köprüleri.
g) Klima santralinde ısı geri kazanım ünitesi kullanımı.
h) Kirliliği azaltma amaçlı olarak, hava giriş / emiş yerlerinin belirlenmesi.
i) Klima santrallerinin ısı kaybı, kazancı hesapları yapılarak ortaya konulmadan, dış ortamlara (bina çatılarına, bahçeye 

vb.) konulmaması.

Santral, 20 yıldan daha eskiyse ve ayrıca ısı geri kazanım ünitesi yoksa ve yapılacak ölçümlerde fanların verimsiz olduğu 
belirlenirse veya arızalıysa yenilenir.

Fanlar
Fanlar havalandırma sistemlerinde tasarlanan debideki havayı mahallere dağıtacak veya mahallerden toplayacak hid-
rolik enerjiyi sağlayan sistemlerdir. Enerji maliyetlerinin ve salınımların azaltılması için hava kanalı sistemindeki basınç 
kayıpları yüksek olmamalı, fanlar yüksek verimli olmalı ve değişken devir kontrolü yapılmalıdır. Elektronik kontrollü (EC) 
motorlu fanlar günümüzde en verimli fanlar olarak değerlendirilir. Enerji tüketimi yönünden spesifik fan gücü 1000 
W/(m3/s) değerini aşmamalıdır. Fanlarda kapasite (debi, basınç) arttıkça verimlilik de artar. Ayrıca şebekeden çekilen 
elektrik enerjisi devir sayısının küpü ile değiştiği için yenilemelerde bu husus göz önünde tutulmalıdır. Bu bağlamda 
(ölçüm cihazları ile yapılacak ölçümler ve buna dayalı hesaplar sonucu) mevcut fan sisteminin (motor dâhil) verimliliği, 
piyasadaki güncel teknolojik ürünlerden yaklaşık %20’den daha düşük ise fan-motor komple yenilenebilir. Yeni sistemin 
yüksek verimli fanlı ve EC motorlu olması tercih edilmelidir. 

Görsel 4.7: Klima santrallerinde kullanılan fanlara örnekler
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Filtreler
Havalandırma sistemlerinde toz vb. kirleticileri tutmak için filtreler kullanılır. Havalandırma sisteminde basınç kaybını 
fazla artırmayacak filtreler seçilmelidir. Filtreler kirlendiğinde sinyal verecek fark basınç anahtarı kullanımı hem konfor 
hem de verimlilik artışı sağlar. Filtreler sarf malzemeleridir. İçinden geçen havanın özelliklerine bağlı olarak kirlendiğinde 
temizlenmeli, temizleme özelliği kaybolduğunda ve basınç kaybı yukarıdaki örnekteki değerlerin üzerine çıkarsa değiş-
tirilmelidir. Kullanım sıklığına ve hava kalitesine bağlı olarak 2-4 yıl civarında bir süre kullanılabilir.

Görsel 4.8: Klima santrallerinde kullanılan filtrelere örnekler

Isı Geri Kazanım Üniteleri (IGK Üniteleri)
Isı geri kazanım üniteleri, klima santrallerinin içinde havadan ısı geri kazanımı amacıyla kullanılır. Bu üniteler mekanik 
havalandırma sistemlerinde ısıl enerji verimliliği için en önemli ekipmandandır. Bu sistemler aşağıdaki tipte ve verimli-
likte olabilir:

a) Isı tekerleği, verimlilik>%75.
b) Çapraz ısı geri kazanım bataryası, verimlilik>%50.
c) Sudan havaya ve havadan suya ısı geri kazanım sistemi (pompalı, kapalı boru devreli ve çift serpantinli ısı geri kaza-

nım sistemleri), verimlilik>%25-40. 

Eğer mevcut havalandırma sistemi kullanılacaksa ve santral içinde ısı geri kazanım için yer yok ise klima santralı mahal 
dönüş ve taze hava emiş kanallarına (c) maddesinde belirtilen ısı geri kazanım sistemi konulabilir. 

Yeni klima santralleri kurulacak ise:

a) Dönüş havası temiz ise; ısı tekerleği kullanılır.
b) Hava nemli ise; çapraz ısı geri kazanım ünitesi kullanılır.
c) Ameliyathane, laboratuvar gibi havası kirli veya mikrobik olan sistemlerde; havadan-suya, sudan-havaya ısı geri ka-

zanım sistemleri kullanılır. 

Isı geri kazanım ünitesinde verimlilik ölçümü yapılarak (giriş çıkış ve dış hava sıcaklıkları ölçümü ile) ve cihazın genel 
durumu inceleme sonucunda veya arızalıysa yenilenmelidir.
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Kirli
Hava

Isıtılmış Temiz
Hava

Sıcak Kirli
Hava

Temiz
Hava

Görsel 4.9: Klima santrallerinde kullanılan ısı geri kazanım üniteleri örnekleri

Gövde
Klima santralleri gövdeleri sızdırmaz, ısı kaybı düşük, darbe dayanımı yeterli olmalıdır.

Isıtma/soğutma serpantinleri
Serpantinlerde dış hava kışın ısıtılır, yazın soğutulur. Isıtma enerjisi kazandan veya ısı pompasından sağlanabilir. Ser-
pantinler genellikle bakır borulu, alüminyum kanatlı yapılır. Fan enerji verimliliği için serpantindeki alın hızı 2,5 m/s’yi 
geçmemesi uygun olur. Soğutma enerjisi soğutma grubundan veya ısı pompasından sağlanabilir. Enerji tasarrufu için 2 
yollu kombine kontrol vanaları kullanılır. Bu vanalarla birlikte pompalar frekans invertörlü (VSD) yapılarak pompa ener-
jisinden de tasarruf sağlanır. 

Görsel 4.10: Klima santrallerinde kullanılan ısıtma/soğutma serpantin örneği
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Hava Kanalları
Klima santrallerinde şartlandırılan havanın ihtiyaç duyulan mahllere taşınması için kullanılır. Bir havalandırma sistemi 
varsa ve tadilat sonucu kullanılabilecek ise, gerekli revizyon ve temizlik yapılarak kullanılabilir. Bir havalandırma sistemi 
yoksa gerekli havalandırma ihtiyacını karşılayacak hava kanallarının yerleşimi için tavan yüksekliği, kanalların mahaller-
den santrale ulaşımı, klima santralleri için yer imkânları vb. etüt edilmelidir. 

Görsel 4.11: Havalandırma tesisat kanal örnekleri

Hava kanalları ile ilgili olarak aşağıdaki hususların da dikkate alınması uygun olur:

a) Kanalların içinin temiz olması, besleme havası ile sağlanan iç hava kalitesini artırır ve gerekli havalandırma oranının 
azalmasını sağlar.

b) Kanal sızdırmazlık sınıfına bağlı olarak istenen sızdırmazlık değeri, inşaat esnasında basınç testine tabi tutularak 
sağlanmalıdır. Ayrıca sistem devreye alındıktan sonra kaba filtreler takılarak çalıştırılıp kanallar temizlenmeli ve bu 
filtreler yenilenmelidir.

c) Kanal sisteminden etrafa ısı geçişini önlemek amacıyla ısı yalıtımı yapılmalıdır. 

Tadilat yapılacak binalarda hava kanalları aşağıdaki durumlarda yenilenebilir:

a) Hava kanalları 20 yıldan eskiyse ve binada esaslı/önemli tadilat yapılacaksa komple yenilenebilir.

b) 30 yıldan daha eski hava kanallarının yenilenmesi her halükarda faydalı olur.

c) Mahallerde kullanım şekli ve insan sayısı değişirse ihtiyaca göre hava kanallarında tadilat yapılabilir veya yenilenebilir.

d) Yapılacak hava balanslama ölçümleri sonucu hava kaçakları fazla ise yenilenebilir.
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Damperler-Menfezler
Mahallere gereken miktarda taze hava verilmesini veya mahallerden kirli havanın egzoz edilmesinde kullanılan ekip-
mandandır. 

(a) Damper örnekleri

GİZLİ PİYANO MENTEŞE
ÜRÜN SERİLERİ

MANDALLAR

FAN PİYANOLU
MONTAJ

MONTAJ
VİDASI
DELİKLERİ

(b) Menfez örnekleri
Görsel 4.12: Havalandırma tesisatı damper ve menfez örnekleri

Konfor ve enerji verimliliği yönlerinden dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda özetlendi:

a) İç hava kalitesinin, insanların bulunduğu bölgede sağlanması yeterlidir. Bunun için;

 ► Yüksek tavanlı mahallerde (havaalanları yolcu holü, atriumlar vb.) hava; insan yaşam bölgesine kadar indirilebil-
melidir (yüksek atışlı difüzörler vb. kullanımıyla).

 ► Normal ofis mahallerinde (yaklaşık 3m tavan yüksekliği olan yerler) uygun üfleme hızı olmalıdır (hava insan böl-
gesine kadar indirilmelidir).

 ► Tiyatro, konser salonları gibi yerlerde taze hava, zemin seviyesine yakın yerlerden verilip tavandan egzoz edilebilir. 



200 ► Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

b) Bina tadilatlarında eğer binada havalandırma sistemi var ise ve binanın fonksiyonu değişiyor ise yeni duruma uygun 
menfez yerleşimleri yapılır (hava kanallarında ve menfezlerde gerekli revizyonlar yapılır).

c) Hava balansını sağlamak için gerekli yerlere manuel damperler konur, devreye alma esnasında ölçümler ve balansla-
ma yapılır.

Aşağıdaki ve benzeri durumlarda damperler ve ekipmanı yenilenebilir.

a) Hava kanalları yenilenirse bu ekipman da yenilenebilir.
b) Mekânlarda fonksiyon, iç mimari, asma tavan gibi değişiklikler yapıldığında yenilenebilir.
c) Mahallerde kullanım şekli ve insan sayısı değişirse ihtiyaca göre bu ekipman yenilenebilir.

Isı Geri Kazanımlı Mekanik Havalandırma Cihazları (HRMV)
Bu cihazlar merkezi olmayan havalandırma sistemlerinde kullanılır. Mevcut durumda havalandırma yoksa ve merkezi 
havalandırma yapılamıyor ise kalabalık mahallere ve konutlara, lojmanlara, sınıflara, yurtlara bu cihazlardan konabilir. 

Hava girişi

Hava çıkışı

Hava temini

Ekstrat hava

Görsel 4.13: Isı geri kazanımlı mekanik havalandırma cihazları örnekleri.

Bu cihazlar mahallin durumuna göre tavana asılabilir veya pencere önlerine yerleştirilebilir. Hava kanalı kullanılarak veya 
kullanmadan kurulumlar gerçekleştirilebilir. İlk yatırım ve işletme maliyetleri seçilecek cihazın özelliklerine göre değişir. 
Örneğin ısı geri kazanım ünitesi verimliliği, değişken debi özelliği, drenaj gereksinimi, müsaade edilen gürültü düzeyi, 
elektronik kontrollü (EC) fanlar, kontrol paneli özellikleri, donma koruma önlemleri, son ısıtma ve / veya soğutma üni-
tesi gereksinimi, filtre kirlilik alarmları alınması vb. özellikler ilk yatırım maliyetlerini artırabilir. Buna karşın bu özellikteki 
bir cihazın enerji tüketimi ve gürültü seviyesi düşüktür ve konforu daha iyi sağlar. Cihazın fanlarında (yukarıda fanlar 
bölümünde açıklandı) ve ısı geri kazanım ünitesinde verimlilik ölçümü yapılarak ve cihazın genel durumu inceleme 
sonucunda (örneğin, piyasadaki güncel cihazlarla karşılaştırılarak) olumsuz bir durum tespit edilirse veya arızalıysa 
yenilenmelidir.
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9.4.5. Mekanik Havalandırma Sistemlerinde Kontrol 
Merkezi mekanik havalandırma sistemleri, otomatik kontrol veya bina otomasyon sistemleri ile kontrol edilir. Bu durum-
da iç mekân kalitesi ve enerji verimliliği daha iyi sağlanabilir.

Sabit Debili Havalandırmada Kontrol
Mevcut havalandırma sistemi varsa santraller programlanan süre içinde sürekli çalıştırılabilir ancak bu durumda enerji 
tüketimi fazla olur. Bu olumsuzluğu azaltmak için kalabalık mahallere CO2 sensörleri konularak alınan bilgiye göre, gün 
içinde belli aralıklarla çalıştırma / durdurma şeklinde kontrol yapılabilir. Ancak ameliyathaneler, yoğun bakım alanları 
gibi yerler için bu yapılmaz. 

Değişken Debili Havalandırmada Kontrol
Yeni bir merkezi havalandırma sistemi yapılacak ise sistemin değişken debili olması uygun olur. Bu sistemlerde toplantı 
odaları, sınıflar, açık ofisler gibi mahallere CO2 sensörleri, bu mahallere giden ve dönen hava kanallarına değişken debi 
kontrol üniteleri konur. Küçük odalara hitap eden mahallerin hava kanallarına ise; sabit debi kutuları kyerleştirilir. 

Böylece:

a) Mekânlarda hava kalitesi garanti edilir.

b) Enerji ekonomisi sağlanır.

c) Hava balansı kolaylaşır. Değişken debili sistemlerin enerji tüketimi sabit debili havalandırma sistemlerine nazaran 
(binanın cinsine bağlı olarak) %20-50 arasında daha düşüktür.

9.4.6. Havalandırma Sistemleri İçin Enerji Verimliliği Notları
Mekanik havalandırmada enerji verimliliğine ilişkin hususlar aşağıda özetlendi:

a) Uygun havalandırma miktarlarının seçimi, kirliliğe sebep olan kaynağa bağlıdır. Kirli hava emişi ne kadar kaynağa 
yakın yapılabilirse bu sistemler için hava debisi ve dolayısıyla sistemler o kadar küçük olur ve enerji verimliliği artar.

b) Havalandırmada enerji tüketimi havanın mahallere dağıtılması, ısıtılması ve soğutulması ile ilgili olup; debi ve ısı (en-
talpi) farkı en etken ögelerdir.

c) Havalandırma, talebe göre yapılarak anlık hava debileri azaltılabilir (eş zaman faktörü). Örneğin insanlar ofislerinde 
iken toplantı odaları genelde boştur veya tersine, toplantıda iken çalıştıkları ofisler boş olur. Bu nedenle hava miktar-
larının; aynı anda tüm mahalleri kapsayacak şekilde seçilmesine gerek yoktur. Böylece klima santrali gibi ekipman 
küçülür, enerji tüketimi azalır. Bu çerçevede ilave olarak kalabalık mahallere iç hava kalite sensörü ve kanallara “değiş-
ken debi kutuları (VAV)” konmalı, kalabalık olmayan yerlerin hava kanallarına “sabit debi kutuları (CAV)” yerleştirilmeli 
ve klima santralleri fanları değişken devirli yapılmalı. 

d) Pandemi gibi durumlar söz konusu ise %100 dış havalı sistemler yapılabilir. Pandemide iç havayı sirküle eden fan coil, 
VRV gibi sistemler dezavantajlı olabilir.
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e) İlk tesis sürecinde Eurovent A, B veya C class verimli klima santrali seçilmesi uygun olur (düşük alın hızları, EC fan, 
yüksek verimli IGK ekipmanı vb.).

f) Santrallerden sağlanan hava çok az kayıplarla mahallere ulaşmalıdır. Bunun için kanal basınç ve kaçak testleri yapılıp 
yapılmadığı kontrol edilmeliı, ayar damperleri kullanılmalı, ölçüm ve balanslama yapılmalıdır.

g) Santrallerde dış hava giriş ağzına hava debisi ölçümü için pitot tüpü ve CO2 sensörleri konmalıdır. (Böylece alınan 
hava miktarı ile havanın kalitesi sürekli BMS ile ölçülüp kontrol altında tutulabilir, duman veya kirli hava algılamaların-
da santral durdurulup damperleri kapatılabilir).

h) Santrallerde yazın gece soğutması için imkân öngörülmüş olmalıdır (özellikle karasal iklimlerde).

i) Hava tarafı ekonomizerlerinde kontrol sistemi kullanılmış olmalıdır. (Örneğin dış hava sıcaklığı ve nemi soğutma için 
yeterli ise %100 dış hava sağlamak için dış hava giriş damperi, kontrol cihazı kullanılır).

j) Santrale dönen hava miktarı, nemi, sıcaklığı ve CO2 seviyesi ölçülmelidir. (Çoklu mahallerden dönüş yapılıyorsa bu 
değerlerin mahalleri ne kadar doğru temsil ettiğine dikkat edilmelidir).

k) Hava filtrasyon sınıfını ve hava kalitesini artırarak dış hava ihtiyacının azaltılması etüt edilmelidir.

l) Kapalı garaj havalandırmasında uygun bir işletim senaryosu öngörülmelidir. Normal işletmede CO, NOx gibi kirletici-
ler esas alınarak yapılacak işletme ile yangın esnasında duman tahliye senaryoları kontrol edilmiş olmalıdır.

m) Havalandırma sistemleri tüm yıl boyunca çalıştığı için önemli bir enerji tüketim kaynağıdır. Bu nedenle klima sant-
ralleri hem iç hava kalitesini ve hem de enerji verimliliğini sağlayacak şekilde işletilmelidir. Klima santrallerinin fanla-
rında devir sayısının alt limiti 30 HZ olmalıdır. İşletme sürecinde elde edilen deneyimler dikkate alınarak senaryolarda 
değişiklikler yapılabilir. 

9.5. Örnek Çalışma (Case Study)

9.5.1. Genel
Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve GIZ tarafından Türkiye’deki mevcut ilköğretim okullarının enerji 
verimli tadilatı konusunda bir pilot proje yürütüldü. Bu proje çerçevesinde 1995 yılında yapılan Kırıkkale Mehmet Akif 
Ersoy Anadolu Lisesi pilot okul olarak seçildi. Bu binanın enerji verimli hale getirilmesi, konfor şartlarının sağlanması 
ve güncel yönetmeliklere uygun hale getirilmesi için tadilat öncesinde, tadilat sürecinde ve tadilat sonrasında ölçüm 
ve doğrulama çalışmaları yürütüldü. Bu proje ile ilgili çalışmaların bir rehber kitapçık halinde yayınlanması planlanıyor. 

9.5.2. Pilot Binada Yapılan Çalışmalar
Aşağıda Kırıkkale Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi pilot projesinde yapılan çalışmalar özetlendi.

Tadilat Planlama ve Projelendirme Çalışmaları

a) Bina 1995 yılında yapıldığı için deprem yönetmeliği, yangın yönetmeliği, ısı yalıtım yönetmeliği, engellilerin erişimi, 
havalandırma, soğutma gibi birçok güncel ihtiyacı karşılayacak niteliğe sahip olmadığı için bir inceleme yapıldı. 
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b) Binanın deprem yönetmeliğine uygun olmadığı belirlendi ve deprem güçlendirme projeleri geliştirildi.

c) Binada konfor incelemesi yapıldı. Bina yalıtımsız olduğu için ve camların ısıl performansı yeterli olmadığı için kışın ısıl 
konforun düşük olduğu belirlendi. Sınıflarda havalandırma olmadığı pencereler açılarak havalandırma yapıldığı ve bu 
durumun konforu bozduğu tespit edildi. Bu gibi eksiklikleri gidermek için yapılan proje şunları içerdi:

 ► Bina cepheleri ısı yalıtımı yapılması.

 ► Pencerelerin değiştirilmesi.

 ► Istma kazanı yenilenmesi (bina cepheleri ısı yalıtımı sonucu mevcuttaki 650 kW’lık ısıtma kazanı kapasitesi 250 
kW’a düştü). 

 ► %100 taze havalı mekanik ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları (HRMV) edinilmesi ve sınıfların bireysel 
havalandırılması.

Yazın okullar tatil olduğu için ve Kırıkkale sıcak iklim bölgesinde olmadığı için (yapılan simülasyon çalışmaları sonucun-
da) soğutma sistemi yapılmasına gerek görülmedi.

d) Yangın Yönetmeliği, engellilerin erişimi gibi konulardaki eksikliklere yönelik projelendirme çalışmaları yürütüldü.

e) Yeni konulan sınıf havalandırma fanları, aydınlatma sistemi ve diğer elektrik tüketimini karşılamak için 50 Kw kapasi-
tede güneş elektrik sistemi projelendirildi.

f) Binanın ısıtma sisteminin tümü ile yenilenmesi projelendirildi.

g) Elektrik ve zayıf akım tesisatları yenileme projeleri hazırlandı.

g) Yukarıdaki projeler çerçevesinde inşaat ve çevre peyzaj tadilat projeleri eklendi.

Tadilat Yapım Çalışmaları
Hazırlanan projeler ve ihale dosyası çerçevesinde iş ihale edildi ve uygulama gerçekleştirildi. Okul açıldıktan sonra enerji 
ölçümü ve izlemesi yapılacak ve yapılan iyileştirmelerin enerji performansı değerlendirilecek.

9.6. İlgili Kanun ve Yönetmelikler

Kanunlar, Yönetmelikler

Burada açıklanan konularla ilgili bazı kanun ve yönetmelikler aşağıdaki gibidir:. 

a) Enerji Verimliliği Kanunu

b) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanıma İlişkin Kanun

c) Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (BEP Yönetmeliği)

d) Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

e) Tesisat Projesi Belediye ve Doğal Gaz Yönetmeliği
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f) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği

g) İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

h) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat tarifleri”, 2020. 

i) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Teknik Şartnameler”, 2020.
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10. Bölgesel Isıtma
Mustafa Zeki Yılmazoğlu

10.1. Giriş

Bölgesel ısıtma, genellikle ısıl enerjiyi sıcak su veya buhar biçiminde mahal ısıtma, kullanım sıcak suyu ısıtma, proses 
ısısı, yemek pişirme ve nemlendirme amaçları dâhilinde, merkezi bir kaynaktan konutlara, ticari ve/veya endüstriyel 
tüketicilere dağıtmaktır. Bu sayede ısı enerjisinin her bir tesiste ayrı ayrı üretilmesi yerine tek bir ısı kaynağından üretimi 
ve dağıtımı sağlanabilir. 

Bu sistem, bir kamu tesisi ya da kullanıcı mülkiyeti olsa da, kampüs, askeri tesisler ya da birçok binanın olduğu bölgeler 
için ekonomik ve çevresel yararlar sağlamaktadır. Bölgesel ısıtma, ilk kez 1613 yılında Londra’da önerilmiştir; ancak 
ilk bilinen örneklerin, 1804’te St. Petersburg, Rusya’da kurulduğu görülebilir (Pierce 1994). Birleşik Devletler’de, ilk böl-
gesel ısıtma sistemi Deniz Harp Akademisi, Maryland, Annapolis’te 1853’te kurulmuştur (Pierce 1994). Birdsell Holly 
genel olarak, Lockport, New York’ta, 1877 yılında bölgesel ısıtma sisteminin icadıyla ünlenmiştir; ancak bu kişi, aslında 
yalnızca, bu sistemi Lockport sınırları dışına taşıyıp gerçek bir ticari girişimde bulunan ilk kişidir (Pierce 1994). Birleşik 
Devletler’deki birçok önemli şehir kısa sürede, birçoğu hala kullanımda olan en geniş çaplısı da New York’ta bulunan, 
buhar bazlı bölgesel ısıtma sistemini kullanmaktadır. Buhar sistemleri, bir çok Avrupa şehrinde inşa edilmiş olsa da 
kısmen Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yeniden yapılanma nedeniyle, sıcak su bazlı bölgesel ısıtma Avrupa’da daha 
çok ilgi görmüştür. Ayrıca, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, çok sayıdaki Birleşik Devletler askeri üssünün konuşlanma 
ve yayılması, bölgesel ısıtma için ideal bir uygulama olarak görülmüş, hem buhar hem de yüksek sıcaklıktaki sıcak su 
sistemleri kurulmuştur. Avrupa’da, özellikle İskandinavya’da, sıcak su bazlı bölgesel ısıtma sistemleri, düşük besleme 
sıcaklıklarını benimsemiştir ve bu trend, 70°C veya daha az besleme sıcaklıkları kullanan sistemler ile bugün de devam 
etmektedir. 2015 yılı verilerine göre İzlanda yaşayanların %92’sine bölgesel ısıtma ile ısı sağlamaktadır. Danimarka’da 
ise bu oran %62 olarak belirtilmiştir. 2009-2013 yılları arasında bölgesel ısıtma ağının en çok geliştiği ülke %58 ile İtalya 
olmuştur (Euroheat, 2015). Avrupa’da birçok ülkede hızla bölgesel ısıtma sistemleri ağı yayılmaktadır ve özellikle düşük 
sıcaklı bölgesel ısıtma sistemleri ile düzlemsel güneş kollektöründen ısı sağlayan bölgesel ısıtma sistemleri kurulmak-
tadır (TTMD, 2020). Ülkemizdeki güneş potansiyeli de düşünüldüğünde bölgesel ısıtma sistemleri ekonomik ve çevre-
sel faydaları nedenleri ile desteklenmelidir. 

Binalarda enerji verimliliğinin sağlanması, dünya genelinde nihai enerji tüketiminin %30’unun, elektrik tüketiminin 
%50’sinin ve küresel karbon emisyonlarının %30’undan fazlasının binalardan kaynaklanması nedeni ile oldukça 
önemlidir ve bu konuda birçok başlıkta araştırmalar devam etmektedir. Bu konudaki en net adımlardan birisi AB’nin 
2019’dan itibaren kamu, 2021’den itibaren tüm yeni binaların yaklaşık sıfır enerjili binalar olarak tasarlanmasını gerek-
tirmesidir (EC, 2020). Bölgesel ısıtma sistemleri ise binalarda bu hedeflerin yakalanabilmesinde en önemli araçlardan 
birisi olacaktır. 
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10.2. Uygulanabilirlik

Bölgesel ısıtma sistemleri, ısıl yük yoğunluğunun ve yıllık yük faktörünün yüksek olduğu yerlerde en çok kullanılan ısıt-
ma sistemleridir. Tüm sistem için genellikle ilk yatırım maliyetinin önemli bir kısmını oluşturan, sıklıkla toplam maliyetin 
%50 ya da daha fazlası, iletim ve dağıtım sistemleri için ilk yatırım maliyetini karşılamak adına yüksek bir yük yoğunluğu 
gerekir. Bu durum bölgesel ısıtma sistemlerini, yoğun olarak nüfuslaşmış kentlerde ve ısıl yükü yüksek olan yüksek 
yoğunluklu bina kümelerinde, özellikle çok katlı binalarda çekici hale getirmektedir. Gayrimenkulün çok değerli olduğu 
kentsel yerleşimler, bölgesel ısıtma sistemleri için en ideal olanlarıdır çünkü bu yerleşimler, bina kullanıcılarının ısıtma 
ekipmanlarını alan dışına taşıyarak, bina alanların kullanımını artırmaktadır. Düşük yoğunluklu yerleşim bölgeleri, böl-
gesel ısıtma pazarları için pek cazip değildir. Ancak, düşük sıcaklıktaki sıcak suyun kullanımıyla Danimarka, bölgesel 
ısıtma kullanan bir milyon müstakil eve sahiptir (Zinko vd. 2008). 

Yıllık yük faktörü maliyetler açısından oldukça önemlidir ve ekipmanların verimli kullanımı ile geri ödeme süreleri kısal-
tılacaktır. Bu nedenle genellikle bölgesel ısıtma sistemleri soğuk iklimlerde daha ekonomiktir. Buna karşın, müşteriler 
tarafından absorpsiyonlu iklimlendirmenin kullanımı yeterince yüksek besleme sıcaklıklarında çalışan sistemler için yaz 
soğutma yükünü de sağlayabilir. Bölgesel ısıtma sistemleri başlıca üç ana bileşenden oluşur (Şekil 1). 

1) Merkezi tesis (ısının üretildiği yer) 

2) Dağıtım şebekesi tesisatı (buhar ya da sıcak su) 

3) Tüketici ara bağlantısı (doğrudan veya dolaylı) 

Isı Tüketicileri

Merkezi Isıtma Santrali

Dağıtım Sistemi

Görsel 1: Bir bölgesel ısıtma sisteminin temel komponentleri (ASHRAE, 2013)
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10.3. Çevresel Yararlar 

Merkezi bir tesiste ısı üretmek genellikle, bina içi ekipman (kazan, kombi vb.) kullanımına göre oldukça verimlidir bu 
sayede, çevresel etkiler en aza indirilmiş olur. Yüksek verimler, büyük ekipmanlar ve bu ekipmanların, kapasite aralığı 
içinde en yüksek verimde yükü tam olarak karşılayabilmesi için kademelendirilmesi yeteneği nedeni ile ortaya çıkar. 
Bölgesel ısıtma sistemleri, sistemdeki tüm kullanıcıların talep çeşitliliklerini avantaja çevirebilir ve ayrıca bireysel bina 
ısıtma sistemlerine göre ısıl depo gibi teknolojileri daha kolaylıkla uygulayabilir. Isıl depolama ile pik yükler dağıtılabilir 
ve daha az kurulu güç ile ısıtma sağlanabilir. 

Bir merkezi tesiste bölgesel ısı sağlamak için yakıtlar yakıldığında emisyonlar, bireysel sistemlere göre daha kolay kont-
rol altında tutulabilirler ve teknik ve ekonomik yönden küçük sistemlerde uygulanabilir olmayan kontrol teknolojileri 
de kullanılabilir. Örneğin, yüksek kükürtlü kömür yakan bir merkezi tesis, ekonomik olarak zararlı kükürt emisyonlarını 
ortadan kaldırabilir. Buna karşın, bireysel yakıcılar bunu başaramaz ve binalar arasında yeterli hava akımının olmadığı 
mikroiklim etkisi ile bireysel kaynaklı emisyonlar bu bölgede yaşayanlar için sağlık riskleri oluşturur. Ek olarak, küresel 
ısınma hakkındaki endişelerle, bir merkezi tesis için bir çok daha küçük bina içi ısıtma sistemine göre karbon tutma ve 
ayırmanın gerçekleştirilmesinin daha kolay olacağı ortadadır. Bu nedenle bölgesel ısıtma sistemleri emisyon kontrolü 
açısından oldukça önemli bir yer tutmaktadır. 

Ayrıca, bölge ölçekli sistemler, bireysel bina ölçeğinde kullanılamayan yakıtları kullanılabilir kılmaktadır. Örneğin, kentsel 
atıktan elde edilen ısıl enerji, çevresel bir farkındalık oluşturabilir. Biyokütle, kontrol altındaki emisyonlarla bölgesel sis-
temde yakılabilir; bir bireysel bina ölçeğinde birtakım yerleşim yerlerinde kullanılmaktadır, fakat emisyon perspektifin-
den istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Genellikle bireysel bina ölçeklerinde geliştirilmesi ekonomik olmayan jeoter-
mal kaynaklar, bölgesel ısıtma için kaynak olarak kullanıldığında oldukça etkili olabilmektedirler. Danimarka’nın başkenti 
Kopenhag şehir merkezinde üzerinde 600 m kayak pistinin ve tırmanma duvarının olduğu çöp gazından elektrik üreten 
ve 60.000 hanenin ihtiyacı karşılayan bir tesisi devreye alarak 2025 yılına kadar sıfır karbon başkenti olmayı hedefle-
mektedir. Kaynak çeşitliliği (güneş enerjisi, jeotermal, biyokütle vb.) sağlaması ve emisyonların tek bir kaynakta kontrol 
edilebilmesi nedeni ile bölgesel ısıtma sistemleri hedeflenen çevresel faydaları sağlayacaktır. 

10.4. Ekonomik Yararlar 

Bir bölgesel ısıtma sistemi ile birçok ekonomik fayda sağlanabilir. Bina içindeki sistemler düşünüldüğünde bina içinde 
kazan ve ilgili ekipmanlar gerekli olmadığından bina içerisinde kullanılabilir alan artmaktadır. Ayrıca, bu ekipmanlardan 
kaynaklanan gürültü ve titreşim de ortadan kalkmaktadır. Tadilat uygulamalarında bu alan genellikle ana ofis alanına 
dönüştürülemez; ancak, ilave depo veya diğer kullanımlar için ilave bir alan ortaya çıkarmaktadır. Bölgesel sistemlerin 
bir diğer avantajı da işletme ve bakım kolaylığıdır. Daha az mekanik ekipman ile daha az ekipman bakımı doğru oran-
tılıdır, sonuç daha az harcama ve daha az bakımdır. Daha büyük bir merkezi tesis, birkaç daha küçük birimden daha 
yüksek bir ısıl ve emisyon verimine ulaşabilir. Emisyon, su tüketimi vb. için sıkı düzenlemeler karşılanmak zorunda 
olduğunda kontrol ekipmanları da daha büyük bir tesis için daha ekonomik olmaktadır. Merkezi tesislerin kısmi yük 
performansı bir çok izole edilmiş küçük sistemden daha verimli olabilir, çünkü daha büyük tesis yükün gerektirdiği ve 
üretimi modüle edebildiği bir ya da daha fazla kapasite modunda çalıştırabilir. Ek olarak, yakıt esnekliği nedeni ile uygun 
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birincil enerji kaynağının seçimi de maliyet açısından bir avantaj yaratacaktır. Binaların sigortalanması durumunda da 
kazanların ve yakıt depolarının bina içinden çıkarılması sigorta maliyetlerini de yangın, kaza, yakıt sızıntısı vb. riskler 
ortadan kalkacağı için azaltabilir. 

10.5. Planlama

Planlama, sistemin tasarım amacına uygun, sürdürülebilir, güvenilir, enerji açısından verimli, çevre dostu ve kullanımı 
ve bakımı kolay ve yeni yükleri kaldırmaya elverişli olabilmesini temin edebilmek için pek çok değişkenin göz önünde 
bulundurulması gereken, zaman ve yaratıcılık isteyen bir iştir. Planlama aşamasında kapasitenin belirlenmesi için farklı 
yaklaşımlar kullanılabilir. Mevcut bir bölge için enerji yönetim sistemi varsa buradan alınan bilgiler, bina ya da ekip-
manlardan sayaç verilerinin kaydedilmesi, faturaların detaylı analizi, yazılımlarla bina enerji modellemesinin yapılması, 
kurulu güç ve birim alan başına kapasite ile planlama aşamasında kapasite belirlenebilir. Ancak, burada dikkat edilmesi 
gereken konu, farklı bina kullanım tipleri için talep çeşitliliğinin sağlanmasıdır. 

Tek tek bina yüklerini belirlemek için kullanılan yöntemlerden bağımsız olarak, sistem kapasitesini belirlerken tüketici 
taleplerindeki çeşitlilik (çoğu tüketicinin en büyük talebinin aynı anda oluşmaması gibi) de göz önünde bulundurulmalı-
dır. Böylece, ısı beslemesi ve ana dağıtım tesisatı bireysel tüketicilerinin maksimum talebinin toplamından daha küçük 
olan bir maksimim yük için boyutlandırılabilir. Buharlı sistemler için Geiringer (1963) çeşitlilik faktörünü, alan ısıtması 
için 0.80 ve evsel sıcak su ısıtma ve proses yükleri için 0.65 olarak önerir. Geiringer (1963) ayrıca bu faktörlerin boru sis-
temindeki yüksek sıcaklıklı sıcak suyun yüksek ısı kapasitesine bağlı olarak yüksek sıcaklıklı su sistemlerinde yaklaşık 
%10 kadar düşürülebileceğini önerir. Werner (1984) İsveç’teki çalışır durumda olan altı düşük sıcaklıklı sıcak su sistemi-
ni incelemiş ve çeşitlilik faktörlerinin 0.57 ve 0.79 arasında değiştiğini ve ortalamasının da 0.685 olduğunu bulmuştur. 

İskandinav ülkelerinde, bölgesel ısıtma sistemlerinin yük yoğunluklarının karşılaştırılabilmesi için faydalı bir parametre 
oluşturulmuştur. Bu parametre, bir ısı dağıtım sisteminin yük yoğunluğunu döşenmesi gereken boru miktarı ile karşı-
laştırarak niceliklendirir. Zinko vd. (2008) tarafından çizgisel ısı yoğunluğu (LHD-linear heat density: bölgedeki yıllık ısı 
talebinin (MWh/yıl) ısı dağıtım şebekesi uzunluğuna (m) oranı) olarak adlandırılır. Bir milyondan fazla ayrık nizam evin 
bölgesel ısıtmadan faydalandığı Danimarka, İskandinav ülkelerindeki ve muhtemelen de tüm dünyadaki en düşük çiz-
gisel ısı yoğunluğuna sahiptir. Danimarka için ortalama çizgisel ısı yoğunluğu değeri 1 MWt.h/m.yıl civarındadır. Düşük 
çizgisel ısı yoğunluğu normalde ekonomik bağlamda daha az uygun bir sisteme işaret etse de Zinko vd. (2008) Dani-
marka ve İsveç’teki koşullar üzerine çizgisel ısı yoğunluğunun 0.20 MWt.h/m.yıl kadar düşük olduğu durumlarda bile 
bunun uygulanabilir olduğunu belirtmektedir. 

10.6. Isıtma Aracı Seçimi 

Isıtma aracı olarak buhar ve su en çok kullanılan iş akışkanı ortamlarıdır. İlk yapılan bölgesel ısıtma sistemlerinde ve ha-
len ABD’de hastane, kampüs, askeri alanlar gibi yerlerde buhar, ısıtma aracı olarak tercih edilmektedir. Sıcak su, konutsal 
mahaller gibi düşük yük yoğunluğu olan bölgelere hizmet vermede başarıyla kullanılmıştır. Dağıtım açısından sıcak 
su destekleyici pompa istasyonu kurulumu kolaylığı nedeniyle buhardan daha geniş bir coğrafi alana hizmet verebilir. 
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Isıtma aracı olarak buharın seçilmesi durumunda gizli ısı kapasitesi ön plana çıkar. 690 kPa gösterge ve 170°C doyma 
sıcaklığında doymuş buhar için 82°C’a yoğuşturulmuş ve soğutulmuş net ısı içeriği yaklaşık 2400 kJ/kg’dır. 175°C’den 
120°C’ye soğutulmuş sıcak suyun net ısı etkisi 240 kJ/kg, ya da buharınkinin yalnızca %10’u kadardır. Dolayısıyla, bir 
sıcak su sisteminin aynı ısı kapasitesindeki bir buhar sisteminden yaklaşık 10 kat daha fazla debi resirkülasyonu yap-
ması gerekir. Bu bir dezavantaj olarak gözükse de aslında öyle değildir çünkü düzgün tasarlanmış sıcak su sistemlerinin 
pompalama maliyetleri düşüktür ve sistemdeki ilave kütle şebekenin içinde tüketici lokasyonlarında geçici pik yüklerini 
taşıyabilen bir termal volan görevi görmesi unutulmamalıdır. 

Bir buhar sisteminde tüketici lokasyonlarının bir ya da birkaçında oluşan ani bir yük artışı basıncın geçici olarak düşme-
sine sebep olabilir ki bu da diğer müşterilerle ve/veya basınç düzenleme ekipmanıyla ilgili sorunlara yol açabilir. Belli 
bir ısı yükü için daha az buhar gerekmesine ve akış hızının daha fazla olmasına rağmen buhar genellikle daha düşük 
olan yoğunluğu nedeniyle besleme hattında daha büyük borulara ihtiyaç duyar (Aamot ve Phetteplace 1978). Bu, çok 
daha küçük kondens dönüş boruları ile telafi edilir. Bu nedenle, buhar ve kondens için tesisat maliyeti genellikle eşit ısı 
naklinde sıcak su beslemesi ve dönüşü ile karşılaştırılır. 

Sıcak su, yük modülasyonu yoluyla sıcaklığın yeniden set edilmesini sağlama avantajı sunar. Buhar sistemleri için ba-
sınçtaki ana ayarlamalar normalde basınç regülasyonu için ve terminal ekipmanların uygun hale getirilmesi adına çok 
daha zordur. Sıcak su sistemlerinde debi de normalde ana ısıtma sistemindeki değişken hızlı sürücüleri olan hidrolik 
olarak en uzaktaki tüketici lokasyonuna minimum basınç farkını sağlamak için kontrol edilen pompalarla kolaylıkla 
ayarlanabilir. Buhar ısı aracında kondens dönüş sistemleri, sıcak su dönüş sistemlerine göre daha fazla bakıma ihtiyaç 
duyarlar, çünkü sıcak su sistemleri düşük ilave su (tamamlama suyu) gereksinimi bulunan kapalı devreler olarak işlev 
görür. Kondens dönüş sistemleri için boruların ve diğer parçaların korozyonu özellikle besleme suyunun bikarbonat 
açısından yüksek olduğu yerlerde bir sorundur. Buhar besleme hatları için kondens su tahliye sistemleri (kondenstop, 
kondens pompası ve toplama tankları) ile ilgili ilave endişeler vardır. Bir buhar sistemi tasarlanırken kondens toplama 
ve dönüşü dikkatlice düşünülmelidir. Sıcak su sistemlerinde suyun arıtılması ile ilgili benzer sorunlar oluşsa da, bun-
lar çok sorun teşkil etmez çünkü ilave su oranları çok daha düşüktür. Sıcak su bölgesel ısıtma sistemleri için ilave su 
oranları genellikle %6’dan düşüktür; çoğu sistem %3 ya da daha düşük oranlarda ilave su ile çalışır. Kondens dönüşlü 
buhar sistemleri için en iyi sistemlerin ilave su oranı yaklaşık %12 ile %15 arasındadır ve ortalamada bu oranlar %25 
civarındadır. Özellikle dağıtım sistemlerinin yoğun olduğu yerlerde, ilave su oranı %50 olan daha eski buhar sistemlerine 
rastlamak mümkündür. Buhar ve suyun ikisi de akmakta iken basınç kaybına uğrar. Sıcak su sistemleri tesis ve tüketici 
arasındaki noktalarda basıncı yükseltmek için yardımcı pompalar kullanabilir. Suyun yoğunluğu daha fazla olduğu için 
bir sıcak su sisteminde kot farkından kaynaklanan basınç değişimleri buhar sistemlerine göre çok daha fazladır. Bu 
durum daha yüksek basınç sınıfında tesisat ve/veya yardımcı pompalar gerektireceği için sıcak su sistemi ekonomisini 
olumsuz olarak etkileyebilir. Kullanılan araçtan bağımsız olarak ısıtma için kullanılacak sıcaklık ve basınç, tüketicinin 
ihtiyacını karşılamak için gerekli olandan daha yüksek olmamalıdır. Daha yüksek sıcaklıklar ve basınçlar daha yüksek 
ısı kaybından sakınmak için ilave planlama, mühendislik ve imalat masraflarına gereksinim duyarlar. Operatörlerin ve 
bakım personelinin güvenliği de daha düşük sıcaklık ve basınçlardan faydalanır. Daha yüksek sıcaklıklar tesisat ve bağ-
lantı parçalarında (fittings) daha yüksek basınç sınıfına ihtiyaç duyabilir ve poliüretan köpüğü yalıtımı ve metal olmayan 
borular gibi malzemelerin kullanımıyla sonuçlanabilir. 
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Sıcak su sistemleri dört sıcaklık sınıfına ayrılır: 1) 175°C üstünde olan yüksek sıcaklık sistemleri, 2) 120°C-175°C aralı-
ğındaki orta sıcaklık sistemleri 3) 120°C veya daha düşük, düşük sıcaklık sistemleri. 4) Düşük sıcaklıklı sistemler (4. 
Nesil bölgesel ısırma sistemleri ise yaklaşık 55 °C’de besleme sıcaklığı sağlar.) 

Tüketici tarafında sıcaklık düşüşü mümkün olduğunca yüksek olmalıdır, tercihen 20°C ya da daha fazla. Fazla sıcaklık 
düşüşü sistemdeki akışkan debisinin, pompalama gücünün, dönüş sıcaklığının, dönüş hattı ısı kaybının ve kojenerasyon 
tesislerinde yoğuşma sıcaklığının düşmesine izin verir. Büyük bir tüketici sıcaklık düşüşü genellikle farklı sıcaklıklarda 
çalışan yüklerin kaskatlanması yoluyla sağlanabilir. Bölgesel ısı, yalnızca-ısıtma kazanlarıyla (buhar veya sıcak su), kom-
bine ısı ve güç üretim tesisleriyle (ya da kojenerasyon santralleriyle) ve ısı pompalarıyla (düşükten orta sıcaklığa kadar 
jeotermal ya da diğer su kaynaklarını kullanan) üretilebilir. 

Bölgesel ısıtma sistemlerinde kullanılan iki temel kazan tipi vardır. Bunlar, alev borulu kazanlar ve su borulu kazanlardır. 
Genelde, bir alev borulu kazan bir su borulu kazana göre iki kat fazla su tutma kapasitesine sahiptir. Bu nedenle, bir 
su borulu kazan buharlaştırma kapasitesine aynı büyüklükteki bir alev borulu kazana göre başlangıçtan itibaren daha 
hızlı erişir. Ayrıca, su borulu kazanlar benzer büyüklükteki alev borulu kazanlara göre daha hızlı soğurlar. Öte yandan, 
alev borulu kazan özellikle kazanın su kimyası kontrollerinde, işletmede daha toleranslıdır. Yetersiz su kimyası kontrolü, 
boruların su tarafında kışır oluşumuna yol açar ve bu ısı transferini azaltır ve boruların yüksek alev veya gaz tarafı metal 
sıcaklıkları nedeniyle borularda arızaya sebep olur ve bu bir su borulu kazanda alev borulu kazana göre çok daha hızlı 
gerçekleşir. Bir alev borulu kazanın daha büyük bir buhar yayılım zemini vardır ve köpüklenmeye karşı daha dayanıklı-
dır ve bu da katı cisimlerin ve nemin boru hattına taşınmamasına neden olur. Alev borulu kazanın yüksek su hacmi ve 
yüksek buhar yayılım zemini onu stabil ve yavaş değişen yük koşulları için mükemmel bir tercih haline getirir. Hızlı yük 
değişiklikleri en iyi daha hızlı cevap verebilen su borulu kazanlarla karşılanabilir. 9 t/h buhar çıktısının altında alev borulu 
kazan genellikle su borulu kazana göre daha ucuzdur. Alev borulu kazanlar 12,7 t/h üstündeki büyüklüklerde bulunmaz. 
Genellikle su borulu kazanlar benzer büyüklükteki alev borulu kazanlara kıyasla daha az kazan dairesi alanına ihtiyaç 
duyarlar. 

Bölgesel ısıyı sağlamanın bir yolu da çevrim santralleridir. Bir buhar türbininden alınan ara buharla bölgesel ısıtma sis-
temi şeması Görsel 2’de gösterilmiştir. Bölgesel ısıtma hattında pik yüklerin karşılanması amacıyla bir pik yük kazanı 
sistemde düşünülmelidir. Sıcak su üretimi için tasarlanmış kojenerasyon türbinleri iki basınç seviyesinde ekstraksiyon 
ve daha yüksek tesis verimleri için bölgesel sıcak suyun kademeli ısıtılmasını sağlar. İki basınçlı bölgesel ısıtıcılar seriler 
halinde düzenlenir. Düşük basınçlı buhar, dönüş suyunun ön ısıtılması için kullanılırken yüksek basınçlı buhar, suyu ya 
son kullanıcılara direkt dağıtım için ya da bir pik kazanında daha da ısıtmak için kullanılır. Aşırı soğuk hava koşullarında 
bölgesel ısıtma türbininin maksimum kapasitesinin ötesinde olan ısı yükleri pik kazanlarla bölgesel ısıtma su besleme 
sıcaklığının daha da yükseltmesiyle karşılanır. Isıtma mevsimi bittiğinde türbinin yalnızca kullanım suyu ısıtma gereksi-
nimlerini karşılaması gerekir. Buhar türbinli tek amaçlı bir elektrik üretim tesisinin ısıl verimi başlangıç buhar paramet-
relerine bağlı olarak %30 ile %38 arasında değişebilir. Buhar türbinli kojenerasyon tesislerinin toplam verimi %65 ile %80 
arasında değişir. 10 MW altındaki kapasitelerde küçük bölgesel ısıtma buhar türbinlerinin kullanımı genellikle ekonomik 
değildir. 
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Görsel 2: Türbinden bölgesel ısıtma için ara buhar alma (ASHRAE, 2013)

Bölgesel ısıtma yük merkezlerine nispeten yakın (10 km’ye kadar) olan eski-buhar-türbini tabanlı elektrik üretim sant-
ralleri yakındaki müşterilere enerji nakleden (genellikle buhar ya da sıcak su) bölgesel ısıtma sistemlerine buhar teda-
rik edecek şekilde retrofit edilebilir. Ülkemizde buna örnek olarak Soma termik santrali verilebilir. Bu tip kojenerasyon, 
santralin yakıt enerjisinden faydalanmayı ciddi anlamda artırır ve bu da elektrik ve ısıl enerji pazarındaki rekabet gücünü 
artırır. Bu tür bölgesel ısıtma retrofitleri özellikle yüksek yakıt giderli veya görece düşük ısıl verimli fosil yakıtlı-buhar 
santralleri için yararlıdır. Yeni ısıl enerji satışı da ilave bir 
gelir sağlayacaktır. Bir endüstriyel alan, üniversite veya 
şehir merkezi gibi müşteriye yakın santrallerin retrofit 
edilmesiyle tesisler enerji hizmetlerini artırabilir, mevcut 
müşterilerini korumaya ve yeni ısıl enerji müşterileri ka-
zanımına ve toplum için yeni iş fırsatlarının yaratılması-
na yardımcı olabilirler. Bu tür bölgesel ısıtma sistemleri, 
bir çok ısıtma ünitesinin bir tekil merkezi sistem ile yer 
değiştirmesi tarafından da toplam emisyonları azaltır. 
Kombine çevrim santrallerinden de bölgesel ısıtma için 
ısı girdisi sağlamak mümkündür (Görsel 3). Bu amaçla 
gaz türbininden sonra bir atık ısı kazanı ile buhar elde 
edilip buhar türbininden elektrik elde edilmesine ek ola-
rak atık ısıdan da faydalanılarak sıcak su üretimi gerçek-
leştirilebilir. Gaz türbininden sonra konulacak bir kanal 
brülörü (art yakıcı) buhar ve sıcak su tarafında ısı trans-
ferini artıracaktır. 

Görsel 3: Kombine çevrimden bölgesel ısıtma (ASHRAE, 2013)a
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Ek olarak, içten yanmalı motor tabanlı kojenerasyon sistemlerinden de bölgesel ısıtma için ısı girdisi sağlanır ve bu son 
yıllarda en çok tercih edilen uygulamadır. Yakıt ateşlemeli içten yanmalı motorlar elektrik gücü üretmek için bir jene-
ratörü sürmek amacıyla kullanılabilirler. Motor egzozunda bulunan atık ısı, bir atık ısı geri kazanım ünitesinde bölgesel 
ısıtma için sıcak su ya da buhar üretmek için kullanılır. Motor ceket soğutma suyu ısı eşanjörü ve yağ soğutucusu sıcak 
su üretmek için atık ısı geri kazanımının diğer kaynaklarıdır. Kojenerasyon sisteminin toplam verimi genellikle %75 ile 
%85 arasındadır. 

Ülkemizde binalarda enerji performansı yönetmeliği kojenerasyon sistemlerinin kullanılmasını ilk yatırım fizibilitesi ya 
da kullanım alanı açılarından zorunlu tutmaktadır. Bu nedenle bu sistemlerden elde edilecek ısının değerlendirilmesi 
ve binalara uygun biçimde taşınması ve kullanılması da önem taşımaktadır. Bu sistemler için bir diğer alan ülkemizde 
son yıllarda sayıları hızla artmış olan veri merkezleridir. Veri merkezleri doğası gereği dış ortam koşullarından bağımsız 
olarak sürekli soğutmaya ihtiyaç duyar. Trijenerasyondan elde edilecek atık ısının değerlendirilmesi ile geri ödeme sü-
releri yaklaşık 3 yıl civarında bulunmaktadır. Isı girdisi için son alternatif ise ısı pompalarıdır. Bir ısı pompası, bir düşük 
sıcaklıklı bir kaynaktan - su, hava veya toprak - ısı çekerek ve bunu bölgesel ısıtma adına faydalı enerji sağlamak için 
kullanarak çalışır. Avrupa’da çok sayıda elektrikle çalışan sudan-suya ısı pompası bölgesel ısıtma sistemlerinin temel 
yükünü beslemek için kullanılmaktadır.

10.7. Dağıtım Sistemleri

Bu bölüme kadar bir bölgesel ısıtma sisteminin merkezi tesis yapısı ele alınmıştır. Bu bölümde ise dağıtım sistemi ve 
bu sistemde karşılaşılan olası sorunlar ele alınacaktır. Bir dağıtım sisteminde en fazla karşılaşılan sorunlardan birisi 
koç darbesidir. Koç darbesi terimi akışkan akışında oluşan çeşitli olayları betimlemek için kullanılır. Bu olaylar doğaları 
gereği farklılık gösterse de hepsi tesisatta normalde karşılaşılandan daha yüksek gerilimlere neden olur. Koç darbesinin 
bir bölgesel ısıtma hizmeti üzerinde boruları ve bağlantı parçalarını patlatmak ve can ve mal kaybına neden olmak gibi 
istenmeyen etkileri olabilir. Buhar sistemlerinde, koç darbesi temel olarak buhar borularının dibinde toplanan kondens-
ten kaynaklanır. Normal su akışından 10 kat daha fazla hızda akan buhar, boruda birikmiş olan kondensi alır ve yüksek 
bir hıza çıkarır. Akışın yön değiştirdiği bir noktada kondens boru cidarıyla çarpışır. Bu tip bir koç darbesini engellemek 
için uygun aralıklarla kondens ceplerinin konulması (30m’de bir) ve borulara eğim verip, yeterli kondens toplama ve dö-
nüş araçları kullanılarak kondensin buhar borularında toplaması önlenmelidir. Koç darbesi ayrıca buhar sistemlerinde 
sistem ısınması sırasında buharın hızlı yoğuşmasına bağlı olarak oluşabilir. Hızlı yoğuşma, buharın özgül hacim ve ba-
sıncını azaltır ve bu basınç şok dalgalarına zemin hazırlar. Bu tip koç darbesi durumuna bazen yoğuşmayla endüklenen 
koç darbesi de denir. Bazı durumlarda bu formdaki koç darbesi tesisatın kontrollü ısıtılmasıyla engellenebilir. Vanaların 
ısıtma sırasında yavaşça ve kademeli olarak açılması gerekir. Büyük buhar vanaları ısıtmayı yavaşlatmak için daha kü-
çük bypas vanaları ile desteklenmelidir. Sürtünme basınç kayıpları, borunun iç cidarı ile akan akışkan arasındaki arayüz-
de kesme gerilmelerine bağlı olarak oluşur. Buhar sistemlerinde bu basınç kayıpları buhar üretim noktasında artırılan 
buhar basıncı ile telafi edilir. Su sistemlerinde basıncı yükseltmek için tesiste ya da dağıtım sisteminin orta noktalarında 
pompalar kullanılır. 

İdeal olarak uygun boru çapına inşaat ve işletme için yaşam döngüsü maliyetinin (LCC) bir ekonomik çalışması ile karar 
verilmelidir. Ancak pratikte maksimum akış hızı veya basınç düşüşü üzerine hesaplamalar yapılmaktadır. Yüksek akış 
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hızından kaynaklanan gürültü binaların dışındaki bölgesel ısıtma dağıtım sistemleri için bir sorun oluşturmamaktadır. 
Buhar sistemleri için maksimum akış hızlarının 60-70 m/s aralığında olması önerilmektedir (IDHA 1983). Su sistemleri 
için Avrupa’daki uygulamalar uzun zamandır basınç kayıplarının 100 Pa/m’i ile sınırlandırılması kriterini kullanır (Bohm 
1988). Estetik, ilk maliyet, güvenlik ve LCC’nin kombinasyonu doğal olarak dağıtım sistemlerini iki ayrı kategoriye ayırır: 
yerüstü ve yeraltı dağıtım sistemleri. Yerüstü sistemler (Şekil 4 (a)), yeraltı dağıtım sistemleri ile karşılaştırıldığında daha 
düşük ilk maliyete ve daha düşük LCC’ye sahiptir. Genellikle yerüstü sistemler gözden uzakta olduklarında ya da çevre 
düzenlemesi ile saklanabildiklerinde kabul edilebilirdirler. Zayıf estetik, fiziksel güvenlik ve taşıt hasarı riski yerüstü sis-
temleri çoğu projede rekabetten uzaklaştırır. Tamamen sahada monte edilen yaygın yeraltı sistemleri, içinden geçilen 
tüneli (Şekil 4 (b)), beton yüzeyli hendeği (Şekil 4 (c) ve 4 (d)), derine gömülü küçük tüneli (Şekil 4 (e)), ve taşıyıcı borular 
etrafında bir zarf oluşturan dökme yalıtım kullanan yeraltı sistemlerini (Şekil 4 (f)) içerir.

     (a)      (b)     (c)

   (d)      (e)     (f)

Görsel 4: Dağıtım sistemleri örnekleri (ASHRAE, 2013)
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Yer üstü sistemlerde dikkat edilmesi gereken en önemli konular çarpmalara karşı açık olması, aşırı soğuk iklim koşulla-
rına hassasiyet ve vandalizmdir. Bu nedenle yer altı sistemler güvenliğin ön planda olduğu yerlerde tercih edilir. Bu aynı 
zamanda estetik kaygıları da giderecektir. Yer altı sistemlerde ise en önemli kaygı sistemin kuru kalmasının sağlanması 
ve korozyondur. İçinde yürünebilen ve bakım yapılabilen tüneller bu kaygıları giderse de sistemin ilk yatırım maliyeti 
önemli ölçüde artacaktır ancak ömür maliyet analizi temelinde en uygun sistemdir. 

Direkt Gömülü Sistemlerin Katodik Koruması
Korozyon, bir korozyon hücresi oluştuğunda ortaya çıkan elektrokimyasal bir süreçtir. Bir korozyon hücresi, bir anot, 
bir katot, bunları birbirine bağlayan bir yol ve bir elektrolitten (toprak ya da su) oluşur. Bu hücrenin yapısı bir kuru hücre 
bataryasına benzer ve bir bataryada olduğu gibi direkt elektrik akımı üretir. Bataryadaki anot ve katot birbirine benzeme-
yen metaller olabilir ve doğal elektrik potansiyellerindeki farka bağlı olarak bir akım anottan katoda doğru akar. Akım bir 
anottan çıktığında bu noktadaki anot malzemesini yok eder. Anot ve katot aynı malzemeden de olabilir; bileşim, ortam, 
sıcaklık, gerilme veya şekildeki farklar bir kısmı anot ve bitişiğindeki kısmı katot yapar. Bir bağlantı yolu ve bir elektroli-
tin varlığıyla bu kombinasyon ayrıca bir doğrusal elektrik akımı üretir ve anodik alanda korozyona neden olur. Katodik 
koruma sistemi korozyon hücresini durdurmaya yetecek kadar güçlü bir ters voltaj üretir. Katodik koruma sistemleri 
minimum 20 yıllık bir ömür için rutin olarak tasarlanır. Katodik koruma kurban anot yöntemi veya katotlama akımı yön-
temi ile sağlanabilir. 

Sızıntının Belirlenmesi
Bölgesel ısıtma ve soğutma tesisatında sızıntıların tespiti için çeşitli teknikler mevcuttur. Tesisat sisteminde sızıntı-
yı tespit etmek ve yerini belirlemek için periyodik basınç testleri uygulamaktan tüm tesisat boyunca sensör kablosu 
yerleştirmeye kadar çeşitlilik gösterir. Montaj sırasındaki ve tesisat ömrü boyunca, bütünlüğü teyit etmek için basınç 
testinin tüm tesisata uygulanması gerekir. Kablo tipi sızıntı detektörünün yardımı olmadan bir sızıntının yerinin belir-
lenmesi zordur. Bir sızıntıyı bulmak tipik olarak vana hazneleri arasındaki temel kısımların kazılmasını içerir. Kızılötesi 
dedektörler ve akustik dedektörler sızıntının yerinin daraltılmasına yardımcı olabilirler ama yeraltı sistemler için kesin 
sonuç vermeyebilirler. 

10.8. Tüketici Ara Bağlantıları

Bölgesel ısıtma sistemindeki bir diğer komponent tüketici ara bağlantılarıdır. Binalar (veya diğer yükler) şebekeye direkt 
olarak, örneğin bölgesel ısıtma sistemi suyunun binanın içinde sirküle edilmesi yoluyla veya dolaylı olarak, örneğin bina-
daki suyun bölgesel ısıtma sisteminden ısı eşanjörüyle ayrılması yoluyla bağlanabilmektedir. Direkt bağlantı çoğunlukla 
dolaylı bağlantıdan daha ekonomiktir; çünkü tüketicinin ısı eşanjörü, ek sirkülasyon pompaları veya su arıtma sistemi 
kurma zorunluluğu yoktur; böylece, yatırım maliyeti azaltılır ve dönüş sıcaklığının tasarım değerleriyle eşdeğer olması 
mümkün olur. Ancak bir ısı değiştiricisi sistem için çeşitli avantajlar sağlayabilir. (1) bir yüksek katlı binanın statik basınç 
etkileri ortadan kalkar; (2) iki su akımı ayrılır; ve (3) tüketiciler, kendilerine ait olan kayıp suyu tamamlamak zorundadırlar. 
Isı değiştiricisi kullanımının dezavantajları ise (1) ısı eşanjörünün ek maliyeti ve (2) sıcaklık kaybı ve diğer ek ısı transfer 
yüzeyinin eklenmesi nedeniyle artan pompalama basıncıdır. Tüm bu etkiler fizibilite raporunda detaylı olarak ele alına-
rak sistem tipine karar verilmelidir. 
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10.9. Isıl Tasarım

Sistem performansı için üç farklı işletme durumu ele alınmalıdır. Normal durum; uygun yalıtım kalınlığının belirlen-
diği ve ömür döngüsü maliyet hesaplamalarının yapıldığı işletme durumudur. İkinci işletme durumu, maksimum ısı 
transferinin olduğu durumdur ve tüketiciye gönderilen sıcaklığın belirlenmesini sağlar. Son olarak komponentlerin ısıl 
etkileşimde olması durumudur ve özellikle ısı kaybı ve bölgesel soğutma sistemlerinde dikkatle ele alınmalıdır. Her bir 
işletme durumu bir ısıl analiz gerektirir. Bu analizler için belirlenen parametreler ele alınan işletme durumu açısından 
en kötü durum senaryosunu temsil edecek biçimde seçilmek zorundadır. Örneğin, metalik bir boru hattı için bir yalıtım 
malzemesinin uygunluğunun değerlendirilmesinde ısıl izolasyonun doymuş olduğu, toprak neminin mümkün olan en 
düşük seviyesinde olduğu ve gömme derinliğinin maksimum olduğu kabul edilir. Bu şartlar, beklenen en yüksek boru 
ve toprak sıcaklıklarının kombinasyonu ile kaplamanın maruz kalabileceği boru hattı yüzey sıcaklığının en yüksek de-
ğerini verir. 

Gömülü sistemlerde ısı transferi özellikle sistemin ısıl yalıtımında düşük ısıl direnç olduğunda toprağın ısıl iletkenliğin-
den ve gömme derinliğinden etkilenir. Toprak ısıl özellikleri başlıca üç faktörün bir fonksiyonudur. Bunlar, toprak tipi 
(tane büyüklüğü ve bileşim), toprağın nem içeriği, ve toprağın yoğunluğudur. Tüm toprak tipleri için iletim katsayısı 
değerleri ve özgül ısılar ASHRAE Bölgesel Isıtma kitabında özetlenmiştir. 

10.9.1. Bozulmamış Toprak Sıcaklıkları
Herhangi bir ısı kaybı/kazancı hesabı yapılmadan önce alanda bozulmamış toprak sıcaklığının belirlenmesi gerekmek-
tedir. Hava sıcaklıkları ortalama toprak sıcaklığı ve sığ bir derinlikte gömülü olan borularda toprak sıcaklıklarının belirlen-
mesi için kullanılabilir. Daha derin topraklarda gömülü olan sistemler için toprak ısıl özellikleri ve hakim iklim koşullarına 
göre sıcaklıklar belirlenebilir. Bu sıcaklıklar kullanılması planlanan malzemelerin maksimum sıcaklıklarını aşıp aşmadı-
ğını belirlemek için önemlidir. Maksimum ve minimum sıcaklıklar ve yılın herhangi bir zamanı için bozulmamış toprak 
sıcaklıkları ile ilgili hesaplamalar ASHRAE Bölgesel Isıtma kitabında özetlenmiştir. 

Isıl hesaplamalar özellikle ekonomik yalıtım kalınlığının hesaplanması için önemlidir. Ek olarak, bir bölgesel soğutma 
sistemi tasarımında kışın donmanın önlenebilmesi adına boru yüzeyindeki sıcaklıkların gömme derinliğine göre belir-
lenmesi gerekmektedir. Bu amaçla hesaplamalarda bir hayali toprak tabakası kalınlığı kullanılarak sıcaklıklar belirlenir 
ve ekonomik yalıtım kalınlığı hesaplanır (ASHRAE, 2013-TTMD, 2017). 

Yalıtım, ısıl dağıtım sistemlerinde ısı kaybı veya kazancına karşı birincil ısıl direnç sağlar. Isıl yalıtımlı herhangi bir sis-
temde en büyük zorluklardan birisi yalıtımın ıslanmasının önlenmesidir. Ancak, toprağın nem durumuna göre gömülü 
sistemlerde bu kaçınılmazdır ancak malzemenin korunabilmesi adına alınması gereken bazı tedbirler bulunmaktadır. 
Birçok yalıtım malzemesi su varlığında asidik bir çözelti oluşturacaktır ve bu boru yüzeyinde korozyonla sonuçlanır. 
Korozyonu azaltmanın en kolay yolu, boru dışını pas önleyici güçlü bir kaplama (iki kat epoksi) ile boyamaktır. Yerüstü 
kurulumlar için bir yüksek bütünlüklü bir buhar bariyeri de yalıtımın içine nüfuz eden nem miktarının minimize edilmesi 
için her şeyden önemlidir. Yeraltı sistemleri ayrıca gömme zorluklarına karşı koruma sağlayacak bir ceket ile oluşturulan 
bir yüksek bütünlüklü buhar bariyeri gerektirir. 
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10.10. Sistemler için Sürekli Rejimde Isı Kaybı / Isı Kazancı Hesapları 

Bir bölgesel ısıtma ya da bölgesel soğutma sisteminde sürekli rejimde ısı transferini etkileyen en önemli parametre top-
rak ve akışkan sıcaklığı ile yalıtım arasındaki sıcaklık farklarıdır. Bununla birlikte, gömme derinliği, toprak ısıl iletkenliği, 
toprağın nem içeriği ve bileşik borular (besleme-dönüş) arasındaki mesafedir. 

Gömülü tek yalıtılmamış, gömülü yalıtımlı, hava boşluklu, gömülü iki boru, hendek içinde konumlanmış boru sistemleri 
vb. gibi farklı durumlarda analizler ve detayları TTMD Bölgesel Isıtma Kılavuzunda detaylı olarak ele alınmıştır. 

10.11. Isıl Depolama

Isıl depolama, geleneksel olarak su temelli ısıl enerjinin kısa dönem depolaması olarak kabul edilir. Su, büyük yalıtımlı 
tanklarda ya birincil enerji kaynağı ile yanyana yerleştirilmiş kojenerasyon bileşik ısı ve güç (CHP) santrali veya atıktan 
enerji üreten bir santral ya da bazı durumlarda ısı dağıtım şebekesine entegre depolanır. 

Bir ısıl depolama sistemi ısı üretimi ve ısı tüketimi arasında bir gecikme süresi oluşturmaya imkan verir. Böyle bir gecik-
me süresinin amacı, esas olarak ekonomik nitelikte olması ve ısı üretim maliyetinin zamanla değişebilir olması gerçeği 
ile ilgilidir. Bölgesel ısıtma sisteminde bir depolama tankı entegresi ile ısıyı, ısı üretimi maliyetinin az olduğu zamanda 
üretimi ve sonra bu düşük maliyetli ısıyı üretim maliyetinin yüksek olduğu zamanda kullanma imkanı sağlanır. Isının 
kojenerasyon santralinden üretimi başlıca iki yoldan güç üretimi ile ilgilidir: 

Ters basınçlı buhar türbini üretimi. Elektrik ve ısı üretimi arasındaki oran sabittir; elektrik üretimindeki artış, ısı üretimin-
deki artışla sonuçlanacaktır. Tipik üretim cihazları ters basınçlı buhar türbini ve pistonlu motor tesisleridir. 

Yoğuşmalı/Ekstraksiyon buhar türbini üretimi. Isı üretimindeki bir artış elektrik üretimini azaltacaktır. Tipik üretim 
cihazları ekstrasyon (ara buhar almalı) buhar türbinidir.

Ters basınçlı bir sistemde elektrik ve ısı aynı anda kullanılabiliyorsa maliyet açısından çok kısa geri ödeme sürelerine 
sahiptir. Sistemin ilk yatırım maliyetinin az olmasının nedeni kondenser yerine bir ısı değiştiricisi kullanılmasıdır. Ancak 
talep tarafındaki dalgalanmalara yeterince cevap veremezler. Bu nedenle, şeker fabrikaları, kağıt fabrikaları gibi sürekli 
ihtiyacın olduğu tesislerde bu tip türbinler tercih edilebilir. Yoğuşmalı türbin ise bu dalgalanmalara daha rahat cevap 
verebilir. Ancak artan bir ısı talebi elektrik üretimini azaltacaktır. Bu nedenle dikkatle fizibilitesi yapılması gerekir ve de-
polama ile bu durum telafi edilmeye çalışılır. 

Isıl depolamanın temel ilkesi, farklı sıcaklıklarda suyun aynı tank içinde karışım olmadan, böylece suyun miktarını değiş-
tirmeden, tankın içindeki enerji miktarı değişimine izin vermesidir (Görsel 5). Sıcak suyun yoğunluğu soğuk sudan daha 
azdır ve bu nedenle tankın üst kısmında kalacaktır, bu esnada soğuk su tankın alt kısmında yer alacaktır. Tabandaki 
soğuk su ve üstteki sıcak su arasında bir geçiş bölgesi ya da soğuktan sıcak suya bir sıcaklık gradyanıyla bir ayrım 
tabakası olacaktır. Bu geçiş bölgesi genellikle 1 m yüksekliğindedir. 
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Görsel 5: Bir ısıl depolama tankı elemanları (ASHRAE, 2013- TTMD, 2017)

Besleme sıcaklığı 100°C’nin altında ise bu tanklar genellikle basınçsız olarak tasarlanabilir. Isıl depolama sistemleri 
mümkün olduğunca büyük sıcaklık farkı ile tasarlanmalıdır. Bölgesel ısıtma dönüş suyu sıcaklığı, soğuk taraf sıcaklığını 
önceden tayin edecektir ve sıcak taraf sıcaklığı birincil enerji kaynağının sıcaklığı ve/veya ısıl depolama tankının basınçlı 
ya da basınçsız tasarlanması ile sınırlandırılacaktır. Basınçsız depolama tankları için sıcaklık farkı 30-40°C ve basınçlı 
depolama tankları için 50-55°C olmalıdır. 

Depolanan enerji miktarının boyutlandırması hem iyi bilinen aynı zamanda belirsizliğe neden olan parametrelere bağlı 
bir maliyet-fayda analizidir. İyi bilinen parametre tankta ilk yatırım maliyeti; belirsiz parametre elektrik satış fiyatı olabilir. 

Difüzörler arasındaki aktif depolama hacminin hesaplanması enerji miktarına ve besleme-dönüş tasarım sıcaklıkların 
farkına aynı zamanda difüzör tasarımına bağlıdır. Kullanılamayan geçiş bölgesi veya ayrım tabakasının genellikle yak-
laşık olarak 1 m yüksekliğe veya kalınlığa sahip olduğuna dikkat edilmelidir. Sıcaklıkların tankın büyüklüğü üzerinde 
doğrudan etkisi olduğu gibi, sıcaklık seçimi çok önemlidir. Tankın yüksekliği ve çapı arasındaki oran önemli bir paramet-
redir. Bir yanda ısıl depolama tankından çevreye olan ısı kaybı, hacmine oranla tankın yüzeyinin minimize edilmesi ile 
azaltılmalıdır. Diğer taraftan geçiş bölgesi tarafından doldurulan tank hacmi oranı göreceli olarak daha küçük bir tank 
çapına sahip uzun bir tankla minimize edilmelidir. Tasarımcılar aktif olmayan ayırım tabakasının minimize edilmesi 
için geleneksel olarak yükseklik/çap oranını 1.5’in üzerinde tercih etmektedirler. Isıl depolama tankları, tankların şarjı 
ve deşarjı için difüzörlerle donatılmalıdır. Difüzörler debinin eşit olacağı ve difüzörün mümkün olan en az akış türbü-
lansı ile işletilebileceği kılavuz plakalarıyla tasarlanmalıdır. Difüzördeki hız, mümkün olan en düşük düzeyde tutulmalı 
ve yaklaşık 0.04m/s’nin üzerinde olmamalıdır ama bu, her proje için ayrıca değerlendirilmelidir. Kötü hız kontrolü bazı 
durumlarda ısıl depolamayı katmanlaşmayı bozarak kullanışsız hale getirebilir.
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10.12. Simulasyon Araçları

Yukarıda kısaca özetlenmeye çalışılan bölgesel ısıtma-soğutma sistemleri detaylı fizibilite çalışmaları ve mühendislik 
çözümleri gerektirir. Bir sistemin kurulduğu gibi kalmayacağı, seçilen bölgedeki bina sayının artması ile yeni kullanıcıları 
olacağı ve tüm sistemlerin ileride bir genişleme olasılığı göz önünde bulundurularak seçilmesi bir zorunluluktur. Tüm 
kullanıcıların sistemden hem ısıl konfor hem de maliyetler açısından memnun kalması gerekmektedir ve bu da her 
kullanıcıya gerektiği kadar ısıyı sağlama yükümlülüğünü beraberinde getirir. Bölgesel ısıtma-soğutma sistemlerinde 
bu mühendislik çalışmaları için özelleştirilmiş olan bazı yazılımlar bulunmaktadır. EQUA IDA, Heat network Calculator, 
TERMIS, Pipe Flow, AFT Fantom, Comsof vb. yazılımlarla sistemin detaylı analizleri gerçekleştirilebilir. Ek olarak, bazı 
optimizasyon programları ile fizibilite çalışmalarının da gerçekleştirilmesi mümkündür. 

10.13. Türkiye’de Bölgesel Isıtma

Binalarda ısıtma amaçlı enerji tüketiminin azaltılması için kojenerasyon sistemleri ile entegre edilmiş bölgesel ısıtma 
sistemleri büyük bir öneme sahiptir ve bir enerji politikası olarak belirlenmeli ve desteklenmelidir. Ülkemizde jeotermal 
kaynaklar, potansiyeli nedeni ile bölgesel ısıtma uygulamalarında ön plana çıkmaktadır. Örneğin, Balçova jeotermal böl-
gesel ısıtma sistemi 8 kuyudan oluşmaktadır ve 83-135°C sıcaklığında su 6631 konut, 2 otel ve 2 üniversiteye ait bazı 
binaların ısıtılması sağlanmaktadır. Buna karşın, uygulanabilir potansiyelin 1,250,000 konut olduğu ülkemizde jeotermal 
enerji ile bölgesel ısıtma yapılan konut sayısı 120,000 civarındadır. Bu durum jeotermal enerji ile bölgesel ısıtmanın ha-
len büyük bir potansiyelinin olduğunu göstermektedir. İstanbul Esenyurt Belediyesi’nin Esenkent projesi yap-işlet-devret 
modeli ile 1993 yılında kurulmuş 180 MWe ve 180 MWt kapasiteye sahip ilk doğalgaz yakıtlı termik santral ve bölgesel 
ısıtma projesidir. 10,000 konut eşdeğeri talep 20 yıl boyunca karşılanmış ve Mayıs 2020’de EÜAŞ’a devredilmiştir. So-
ma’da ise termik santralden alınan ısı ile 297 bina ve 1436 konut ısıtma sağlanmıştır (64 MWt, iletim şebekesi uzunluğu 
5.2 km, dağıtım şebekesi uzunluğu 65.7 km). Diğer termik santrallerde de bölgesel ısıtma için fizibilite çalışmaları ger-
çekleştirilmiştir. Bunlara ek olarak bazı üniversite kampüslerinde de bölgesel ısıtma seçenekleri kullanılmaktadır. 

10.14. Bölgesel Isıtmanın Geleceği

Bölgesel ısıtma sistemleri küresel ısınma, enerjinin verimli kullanılması ve sürdürülebilir hedefler nedeni ile ivme ka-
zanmıştır ve politikalarla da desteklenmektedir. 1880’lerdeki ilk uygulamanın üzerinden günümüzde 4. Nesil bölgesel 
ısıtma sistemlerinin (4GDH- 4th generation district heating) hayata geçirilmesine başlanmıştır. Özellikle düşük enerji 
gereksinimi olan binalarda atıklardan, atık ısıdan, yenilenebilir enerjinin fazlasından, güneş enerjisinden, mevsimsel de-
polamadan ve hatta veri merkezi atık ısısından, düşük sıcaklıkta ısıtma ve yüksek sıcaklıkta soğutmanın sağlanması ve 
akıllı bina teknolojileri ile de kontrollerinin maksimum ısıl konfor şartlarını sağlaması ile hız kazanması beklenmektedir 
(Thorsen, 2018). Bu nedenle bir ana plan çerçevesinde 4. nesil bölgesel ısıtma uygulamalarına geçilmesi büyük önem 
taşımaktadır. 
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10.15. Sonuç

Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri bir bölge için enerji verimliliğinin sağlanmasında en etken yöntemlerden birisidir. 
Ek olarak, bölgesel ısıtma sistemleri ile tek bir noktadan emisyon kontrolünün de yapılabilecek olması bu sistemleri 
çevresel etkileri nedeni ile de ön plana çıkarmaktadır. Bölgesel ısıtma sistemlerinin atık ısıdan faydalanılması ya da 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile desteklenmesi Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planındaki hedeflere ulaş-
mada kritik bir öneme sahiptir. Ağustos 2019’da yayımlanan yönetmelikle, enerji yöneticisi bulundurması zorunlu olan 
kamu binalarında 2016-2018 yılları arasındaki TEP cinsinden enerji tüketimi değerlerinin ortalaması referans alınarak 
2023 yılına kadar %15 enerji tasarrufu sağlanması zorunludur. Uygun olarak tasarlanmış olan ve işletilen bir sistem ile 
bu hedefler sağlanabilir. Ek olarak, yenilenebilir enerji uygulamaları ile özellikle de güneş enerjisi ile 4. nesil bölgesel ısıt-
ma sistemleri dikkate alınmalıdır. Avrupadaki güneşlenme süresi ile ülkemiz kıyaslandığında potansiyelimizin oldukça 
altında olduğumuz ortadadır. Her ne kadar 2017 yılında güneş bazlı ısıtmada toplam kurulu gücümüz 16,280 MWt olsa 
da bu yolla üretilen enerjinin çok büyük bir kısmı yalnızca kullanım sıcak suyunda değerlendirilmektedir. Düşük sıcaklıklı 
bölgesel ısıtma sistemleri ile mahal ısıtmasında kullanılan kurulu gücün artırılması daha büyük bir enerji verimliliği po-
tansiyeli sağlayacaktır. Eş zamanlı elektrik ve ısı ihtiyacının belirlenmesi ile işletme ve bakım maliyetleri de dâhil 5 yıldan 
daha az geri ödeme süresine sahip olan kojenerasyon ve mikrokojenerasyon sistemlerinin uygulanması zorunludur. Bu-
nunla birlikte, eş zamanlı bu talebin teknik ve ekonomik fizibilite çalışmaları ile doğrulanması kaçınılmazdır. Kojeneras-
yon-trijenerasyon ve bölgesel ısıtma-soğutma uygulamaları ile önemli bir enerji verimliliği potansiyeli sağlanabilecektir. 
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11. Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemleri
Mustafa Zeki Yılmazoğlu

11.1. Giriş

Kojenerasyon, genel olarak, ısıl güç ve elektriğin tek bir kaynaktan eşzamanlı üretimi olarak tanımlanır. Trijenerasyon ise 
kojenerasyona ek olarak soğutulmuş suyun da üretilmesini kapsar. Bu sistemler, normalde elektriğinin üretilmesinde 
kayıp olarak atılacak olan ısıyı, geri kazanım ile ısıtma, soğutma, nemlendirme/nem alma ve diğer prosesler için kullanı-
labilir hale getirebilir. Üretilen güç, kojenerasyon sisteminin kurulu olduğu tesiste kullanılabilir veya kısmen ya da tama-
men ulusal şebekeye verilebilir. Kojenerasyon sisteminin kapasitesi geri ödeme süresini direkt olarak etkileyecektir. Yük 
faktörüne ve kapasite seçimine göre ulusal şebeke ile senkronizasyon da süreklilik ve güvenilirliğin sağlanması açısın-
dan önemlidir. Bir kojenerasyon/trijenerasyon sistemi tasarımı ve analizi birbirini etkileyen birçok parametre olduğu için 
oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu parametreler yakıt güvenliği, yönetmelikler, maliyetler, seçilecek teknoloji ve projenin 
finansmanıdır. Bu parametreler projenin master planını belirleyecektir. Bununla birlikte, bir kojenerasyon/trijenerasyon 
sistemi için dikkat edilmesi gereken en önemli konu ısı ve elektriğin eş zamanlı olarak talep edilmesidir. Bu eş zamanlı 
talep, sistemin verimli olarak işletilmesini ve dolayısıyla geri ödeme süresinin azaltılmasını sağlayacaktır. Isı ve elektrik 
talebi arasında bir faz farkının olması, sistemi verimsizleştirerek geri ödeme sürelerini uzatacak hatta yatırım kararı 
verilmemesine neden olabilecektir. Bu faz farkı ısıl enerji depolama sistemleri ile kapatılmaya çalışılsa da ısı enerjisinin 
depolama maliyetleri de sistem geri ödeme süresini uzatacaktır. Bu nedenle bir kojenerasyon/trijenerasyon sisteminin 
yatırım kararında, tüm potansiyel kullanım alanları saatlik kullanım miktarı ve sıcaklığı ile belirlenmeli ve fizibilite çalış-
maları buna göre yürütülmelidir. 

Kojeneasyon/trijenerasyon sistemleri konusunda bazı terimlerin tanımlanması önem taşımaktadır. Örneğin endüstriyel 
tesis; ısı, elektrik ve/veya şaft gücü talebi olan bir tesistir. Bu bir kimyasal proses tesisi, üretim tesisi, kampüs vb. olabi-
lir. Proses ısısı; endüstriyel tesis tarafından talep edilen ısıl güçtür. Bu enerji buhar, sıcak su, sıcak hava vb. formlarda 
endüstriyel tesisin kullanım amacına göre beslenebilir. Proses dönüşü; endüstriyel tesisten kojenerasyon/trijenerasyon 
tesisine dönen akışkanla gelen enerjiyi ifade etmektedir. Buhar talebi olan bir üretim tesisini ya da bölgesel ısıtma 
sistemi ısıtma aracı buhar olan bir bölgeyi ele alalım. İş akışkanı ısı enerjisini ilgili alanda/ekipmanda verdikten sonra 
yeniden ısıtılmak üzere kojenerasyon tesisine geri döndürülür. İş akışkanı buhar, geri dönen akışkan kondenstir. Prosese 
aktarılan net ısı; endüstriyel tesise beslenen ısı enerjisi ile kojenerasyon tesisine dönen ısı enerjisi arasındaki farktır. Güç 
talebi; endüstriyel tesis tarafından talep edilen elektrik gücünü belirtmektedir. Bu elektrik gücü tesiste ya da yerleşim 
bölgesinde birçok amaçla tüketilebilir. Kojenerasyon tesisi kurulu gücünün belirlenmesinde en önemli parametrelerden 
birisidir. Ancak, kullanıcı profili ve mevsimsel dalgalanmalar nedeni ile oldukça dinamik bir yük profili oluşturabilir. Isı/
Elektrik Oranı; kojenerasyon/trijenerasyon tesisi için geri kazanılabilir ısıl gücünün elektriksel güce oranıdır. Kombine 
çevrim; iki farklı çevrimin kullanılması ile güç elde edilmesidir. Bir gaz türbini çevrimi (Brayton çevrimi) ile buhar türbini 
çevrimi (Rankine çevrimi) örnek olarak verilebilir. Gaz türbini atık ısısından faydalanılarak bir atık ısı kazanında buhar 
üretilmesi ve bu buhardan da bir buhar türbini yoluyla elektrik üretilmesi en yaygın bilinen kombine çevrim tipidir. Gaz 
türbini ve atık ısı kazanı sisteminde buhar türbini yerine atık ısı kazanında üretilen buharın proses, ısıtma, soğutma vb. 
kullanılması ise kojenerasyondur. Ana sürücü; kojenerasyon/trijenerasyon sisteminde elektrik ya da şaft gücü üreten 
birimdir. Bu bir gaz türbini, buhar türbini, yakıt pili ya da içten yanmalı bir motor olabilir. 
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11.2. Kojenerasyon Dezavantajları 

Kojenerasyon sistemlerinin en önemli avantajı, yakıt kullanım verimindeki artıştır (Görsel 1). Elektrik üretiminin ya-
pıldığı bir termik santralde mevcut en iyi teknolojilerle elektrik üretimi verimi yaklaşık %55 civarındadır. Buna karşın, 
bir kojenerasyon tesisinde yakıt kullanım verimi %85 civarındadır. Bu da birim miktardaki yakıttan en verimli enerji 
üretimini sağlamanın kojenerasyon/trijenerasyon ile mümkün olabileceğini göstermektedir. Bu verim artışı, yanma 
sonucu oluşacak emisyonların da azaltılması anlamına gelecektir. Küresel ısınma ve sera gazı emisyonlarının azaltıl-
ması ek olarak su ve hava kirliliğinin önlenmesi kojenerasyon/trijenerasyon sistemleri ile mümkündür. Kojenerasyon/
trijenerasyon sisteminden sağlanacak ısının proseste kullanılması durumunda da kayıpların azaltılması mümkündür. 
Ek olarak, elektrik enerjisinde de yerinde tüketim olması nedeni ile bir iletim hattı kaybı olmadan enerjiyi daha verimli 
kullanma imkanı sağlamaktadır. Görsel 1’de gösterildiği gibi 30 birim elektrik ve 45 birim ısı enerjisi elde edebilmek 
için elektriğin bir termik santralden üretildiği ve dağıtıldığı ve ısının bir kazanda üretildiği iki sistemi ele alalım. Konvan-
siyonel teknolojilerle bir termik santralden elektrik üretimi üretim ve dağıtım verimin %38 olduğu kabulü ile 79 birim 
yakıt girdisi sağlanması gerekir. Aynı şekilde %75 verime sahip bir kazandan 45 birim ısı üretebilmek için 60 birim 
yakıt enerjisi girdisi olmalıdır. Aynı miktarda elektrik ve ısı enerjisinin kojenerasyon sistemi ile karşılandığı düşünülecek 
olursa %75 toplam sistem verimi 100 birim yakıt girdisi olması yeterlidir. İlk durumda toplam 139 birim yakıt girdisi var 
iken ikinci durumda aynı enerji 100 birim yakıt girdisi ile sağlanmıştır. Bu durumda birincil enerji tasarruf miktarı %28 
olarak hesaplanabilir. Trijenerasyonda ise örneğin 1 MWe elektrik gücü ve 0.8 MWt soğutma gücü için ayrık sistemde 
(elektriğin %34 verimli bir termik santralde ve soğutulmuş suyun COP’si 5 olan bir su soğutmalı soğutma grubunda 
üretildiği kabulü ile) sisteme verilecek gücün 2.94 MWt ve 0.16 MWe yani toplam girdinin 3.1 MW olacağı bulunabilir. 
Aynı çıktılar için bir trijenerasyon sisteminin (içten yanmalı motor verimi %36 ve absorpsiyonlu soğutma sistemi COP’si 
0.73 kabulü ile) girdisi ise 2.77 MWt olarak bulunacaktır. Ayrık durumdaki verim %58 iken trijenerasyon durumunda ve-
rim %65 olarak hesaplanabilir. Bu durumda birincil enerji tasarrufu trijenerasyon uygulaması ile yaklaşık %10.6 olarak 
hesaplanabilir. 

Birincil enerjideki tasarruf miktarı emisyonlarda da azalma sağlayacaktır. Tablo 1’de 10 MW kurulu güçte kojenerasyon, 
fotovoltaik, rüzgar ve doğalgazlı kombine çevrim santrali alternatifleri için CO2 tasarrufu potansiyelleri karşılaştırılmıştır. 
Yıllık kapasite (yük) faktörü üretim tesisinin bir yılda kaç saat çalıştığının bir göstergesidir ve tabloda da gösterildiği gibi, 
kojenerasyon sistemi yenilenebilir enerjideki kesikli güç nedeni ile en yüksek değere sahiptir. Yıllık CO2 ve NOx emisyo-
nu tasarrufu en yüksek olan sistem kojenerasyon sistemidir. Yakıt ve emisyon azaltımındaki avantajlarına ek olarak 
kojenerasyon/trijenerasyon sistemleri ulusal şebekedeki aşırı yüklenmeleri önler ve böylece ulusal şebekede pik yük 
oluşumunun önüne geçer, şebekenin güvenilirliğini artırır. İletim ve dağıtım hatlarındaki kayıpları minimize eder. Biyoküt-
le, çöp ya da atıkların enerji kaynağı olarak kullanılması ile yakıt çeşitliliği sağlayarak enerjide bağımlılığı azaltır. Özetle; 
birincil enerji maliyetlerini ve karbon emisyonlarını azaltır ve enerji güvenliğini, yakıt verimini ve çevresel derecelendirme 
koşullarını artırır.
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Güç santrali ve
dağıtım: 49

Güç santrali 
yakıt girdisi: 

79

Kazan kayıpları: 16

Toplam primer yakıt girdisi: 139               Toplam faydalı enerji: 75              Toplam primer yakıt girdisi: 100
Primer enerji tasarrufu: 39/139 = %28

Kojenerasyon kayıpları: 26

Kojenerasyon
yakıt girdisi:
26

Elektrik
Isı

Isı

Elektrik

Kazan 
yakıt girdisi: 

60

Görsel 1: Kojenerasyon ve ayrık sistemler için birincil enerji tasarrufunun karşılaştırması

Tablo 1: Farklı güç üretim sistemlerinin CO2 tasarrufu potansiyeli açısından karşılaştırması (ASHRAE, 2015 

Kojenerasyon Fotovoltaik Rüzgar Kombine çevrim

Yıllık Kapasite Faktörü, % 85 22 34 70

Yıllık elektrik üretimi, MWe 74,460 19,284 29,784 61,320

Yıllık faydalı ısı, MWh 103,417 - - -

İlk yatırım, k$ 20,000 48,000 24,000 10,000

Yıllık enerji tasarrufu, MJ 325 207 320 163

Yıllık CO2 tasarrufu, ton 42,751 17,887 27,644 28,172

Yıllık NOx tasarrufu, ton 59.8 16.2 24.9 39.3

Kojenerasyon Dezavantajları
Kojenerasyon sistemleri yukarıda belirtilen avantajları yanında bazı dezavantajlara sahiptir. Tablo 1 incelendiğinde aynı 
kapasitede bir kombine çevrim santralinin maliyeti kojenerasyon sisteminin yarısı kadardır. Her ne kadar kurulu güç 
arttıkça yatırım maliyeti azalsa da kojenerasyon sistemleri ilk yatırım açısından ısıl sistemler arasında maliyetli bir se-
çenektir. Ek olarak, bakım maliyetleri de düşünüldüğünde içten yanmalı motorlarda tüm motor bloğunun değişimi için 
ya da büyük bakım için işletme süresi yaklaşık 60,000 saattir ki bu da %85 yıllık kapasite faktörüne göre yaklaşık olarak 
8 yıllık bir işletme süresine denk gelmektedir. Yani 8 yılda bir ağır bakım maliyeti sistem ekonomik fizibilte raporunda 
dikkate alınmalıdır (Bu sistemlerin ekonomik ömürlerinin yaklaşık 20-25 yıl olduğu düşünülürse toplamda üç defa büyük 
bakım yapılması gerektiği ve bunun maliyetinin de fizibilite raporunda belirtilmiş olması gerektiği ortadadır). Ağır bakım 
periyotları motor devrine göre değişmekle birlikte üreticiden bu bilgi alınarak fizibilite çalışması yapılmalıdır. Gaz türbin-
lerindeki bu ağır bakım yaklaşık 30,000 saattedir ve bakım maliyetleri bu periyotta değerlendirilmelidir. Talep tarafındaki 
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dinamik yükün sürekliliğine bağlı olarak kojenerasyon/trijenerasyon sistemlerinin basit geri ödeme süresi genellikle 
2-10 yıl arasında değişmektedir. Ek olarak, şebeke ile senkronizasyonda gerekli önlemlerin alınması dikkate alınmalıdır. 
Tablo 2 farklı ısıtma-soğutma alternatif sistemleri ile karşılaştırma imkanı sağlamaktadır. Enerji tasarrufu ve sera gazı 
azaltımı potansiyeli dikkate alındığında kojenerasyon/trijenerasyon sistemleri ve toprak kaynaklı ısı pompası ön plana 
çıkmaktadır. Ancak, talebin olduğu sıcaklık yüksek ise kojenerasyon sistemleri daha etken sonuçlar sağlayacaktır. Bu 
nedenle, sistem seçiminde tüm sistem alternatiflerinin karşılaştırılabilir olması ve en uygun sistemin seçimi geri ödeme 
süresi ve sistemin sürekli olarak kayıpsız işletimi ile mümkündür. 

Tablo 2: Isıtma-Soğutma için farklı sistem alternatifleri 

Kojenerasyon Toprak kaynaklı ısı 
pompası 

Hava kaynaklı ısı 
pompası 

Yoğuşmalı kazan 
(gaz yakıtlı) Güneş-Isıl

Enerji tasarrufu Orta Orta-Yüksek Orta Düşük-orta Orta

Sera gazı tasarrufu Orta-Yüksek Orta Orta Düşük Orta

İlk yatırım Orta-Yüksek Orta-Yüksek Düşük-orta Düşük Orta

Yakıt Gaz Elektrik Elektrik Gaz Yok

Sürekli baz yük 
ihtiyacı Evet Hayır Hayır Hayır Hayır

Bakım gereksinimi Orta-Yüksek Orta Düşük Düşük Düşük 

Isı üretim sıcaklığı Yüksek Düşük-orta Düşük-orta Yüksek Düşük-orta
 

11.3. Kojenerasyon Sistemlerinde Verimlilik 

Kojenerasyon sistemlerinde toplam verimliliğin ölçülmesinde net elektrik verimi, toplam sistem verimi ve elektriksel 
etkenlik tanımları kullanılmaktadır. Net elektrik verimi, elektrik çıktısının yakıt girdisine oranıdır ve Eş.1’de belirtildiği 
gibi hesaplanır. Toplam sistem verimi ise kojenerasyon sistemlerinde ısı çıktısının da hesaba katılması ile bulunur ve 
Eş.2’de belirtildiği gibi hesaplanır. Ancak, termodinamiğin ikinci yasası ısı ve elektriğin farklı görece değerleri olduğunu 
belirtmektedir, yani iki ürünün ekserjisi farklıdır. Bu nedenle daha farklı bir metrikle kojenerasyon sistemlerinde verim 
hesaplamasının yapılması gerekmektedir. Elektriksel etkenlik, kojenerasyon sistemlerinde farklı ürünleri değerlendiren 
ve sistem performansının konvansiyonel elektrik şebekesi ve rakip teknolojilerle doğrudan karşılaştırılmasına izin veren 
tek bir metriktir. Elektriksel etkenlik hesaplamasında kojenerasyon sisteminin öncelikle elektrik enerjisini, yan ürün ola-
rak ısıl enerjiyi ürettiği kabul edilir. Toplam ısıl gücün konvansiyonel yollarla üretilmesi durumunda sisteme sağlanan ya-
kıt enerjisinden kojenerasyon sistemi için verilen yakıt enerjisinin farkı gerçek yakıt tüketimini verecektir. Toplam elektrik 
çıktısının bu yakıt tüketimine bölünmesi ile elektriksel etkenlik değeri Eş. 3’te gösterildiği gibi hesaplanır. 
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Elektriksel etkenliğin hesaplanmasında tasarım verileri büyük önem taşır. Bir güç üretim sisteminin tasarım verisi ISO 
koşullarında ölçülen değerlerdir. Gaz türbinleri, mikro-türbinler ve yakıt pilleri için ISO koşulları 15°C ortam sıcaklığı, %60 
bağıl nem ve deniz seviyesi koşullarıdır (ISO 3977-2). İçten yanmalı motorlarda ise ISO koşulları 25°C ortam sıcaklığı, 
%30 bağıl nem ve 100 kPa basınçtır (ISO 3046-1). Eş. 3’te verilen a değeri konvansiyonel ısı üretim teknolojilerinin verim-
lerini ifade etmektedir. Örneğin, ısıl enerjinin doğalgaz yakıtlı bir kazandan üretilmesi durumunda a değeri 0.8, biyokütle 
kazanı olması durumunda 0.65 ve direkt yakma sistemi durumunda (yanma gazları ile kurutma gibi) 1 olarak alınabilir. 

11.4. Yakıt tasarrufu 

Kojenerasyon sistemlerinde yakıt tasarrufunun da bir metrikle belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla ayrık referans bir 
sistemle kojenerasyon sisteminin karşılaştırması yapılmalıdır. Isıl enerjinin üretiminde konvansiyonel sistem yaklaşımı 
Eş.3’te verilmişti. Benzer bir şekilde referans değeri belirleyebilmek adına elektrik enerjisinin de konvansiyonel sistem-
lerle üretilmesi durumu ele alınmalıdır. Eş.4 referans yakıt değerini ve Eş.5 tasarruf miktarını belirlemek için kullanılacak 
eşitliklerdir. Eş.4’teki y değeri, ortalama ulusal şebeke için 0.32, yüksek verimli gaz türbini için 0.49 ve temel bir çevrim 
için 0.27 olarak kabul edilebilir. Kojenerasyon sistemleri için genişletilmiş bir referans değerler tablosu Ricardo-AEA 
2015 final raporunda bulunabilir. 

 

11.5. Kojenerasyon Sistemi Kapasitesinin Belirlenmesi 

Kojenerasyon sisteminin kapasitesinin belirlenmesi talep tarafındaki yükün (ısıl ya da elektrik) analizi ile ilgilidir. Bu amaç-
la, mevcut bir yük profili için detaylı analizlerle yükün dağılımı belirlenmeli (mevcut tüketim alanında) ya da tahmin edil-
melidir (planlanan tüketim alanında). Kojenerasyon/trijenerasyon sistemleri genellikle temel (baz) yükleri karşılamak 
üzere tasarlanan sabit bir elektrik ve ısı çıktısı olan sistemlerdir. Bununla birlikte, tesis yükleri günlük, mevsimsel ya da 
saatlik periyotlarda değişen dinamik yüklerdir. Hem elektriksel hem de ısıl yükün bu dinamik yapıda eş zamanlı olarak 
üretilmesi, sistemin verimli çalıştırılması adına önemlidir. Tüketim noktalarındaki minimum sıcaklık gereksinimi sistem 
yapısının ve ana sürücü tipinin belirlenmesinde önemlidir. Bir otel binasında farklı sıcaklık gereksinimleri olan sıcak su 
talepleri olabilir. Örneğin, genel kullanım sıcak suyu için 49°C, mutfak kullanım sıcak suyu için 60°C, çamaşırhane için 
77°C, havuz ısıtması için 60°C ve mahal ısıtması için 83°C sıcaklık gerektiğinde, ısı değiştiricilerindeki yaklaşım sıcaklığı 
da dikkate alınarak kojenerasyon tarafında minimum sıcaklığın 85°C olması durumunda tüm yüklere cevap vermesi bek-
lenebilir. Tüm yüklere cevap verilememesi durumunda motor ceket suyunun sıcaklığının sabit kalabilmesi için faydala-
nılabilecek ısının soğutma kulesi vasıtasıyla uzaklaştırılması ve enerjinin verimsiz kullanılması sonucu ortaya çıkacaktır. 

Yük karakteristiklerinin belirlenmesi, sistemin yüksek yük faktöründe çalıştırılması için önemlidir. Talep tarafındaki yük, 
binaların kullanım amacına, kullanıcı profiline, proses yükünün değişimine vb. birçok dinamik parametreye bağlıdır. Tü-
ketici tarafında oluşabilecek pik yükler bina tipine göre değişmekle birlikte, bina uygulamalarında genellikle dış ortam 
sıcaklığına bağlıdır. Yani ısıtma sezonunda ısıl yük, dış ortam sıcaklığı minimum değere düştüğünde pik oluşturur iken 
elektrik yükündeki pik, soğutma sezonunda iklimlendirme sistemlerinin yükü nedeni ile oluşabilir. Ortalama yük ise top-
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lam dönemsel yükün dönem içindeki zaman aralıklarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Baz yük, tesis yükünün tale-
bin altına düşmediği durumdur. Kojenerasyon sisteminin kapasitesinin belirlenmesinde sadece baz yükün karşılanma-
sına göre seçim yapılır ise sistem en yüksek yük faktörüne sahip olacaktır. Ancak, bu da ortalama ve pik yük değerlerinin 
karşılanmamasına ve şebekeden baz yükün üzerindeki taleplerde elektrik alımına devam edilmesine neden olacaktır. Bu 
nedenle talep tarafındaki baz yük ve pik yükün yıllık dağılımı sistem kapasitesi belirlenmesinde en önemli parametredir. 

Kapasite seçiminde izlenmesi gereken adımlar fizibilite raporunun da temelini oluşturur. Öncelikle mevcut bir tesiste 30 
dakikalık (ya da saatlik), günlük, aylık ve yıllık elektrik ve ısıl yük verileri elde edilmelidir. Şebeke hizmet sağlayıcısından 
bu elektriksel verilerin elde edilmesi kolaydır. Ancak, ısıl yük için saatlik verileri elde etmek daha zordur. Bina yönetim 
sistemi kullanılıyor ise ısıl yükler buradan ölçümlerle belirlenebileceği gibi aylık faturalardan da tahmin edilebilir. İkinci 
adımda pik, baz ve ortalama yüklerin belirlenmesi gerekmektedir. Ele alınacak bir tesiste ısıl yük elektrik yükünün olduk-
ça üzerinde olabileceği gibi tersi bir durumda olabilir. Sonrasında ana sürücü tipi ve kapasitesi belirlenmelidir. Burada 
dikkat edilmesi gereken konu elektrik tarifesindeki fiyat değişimidir ve detaylı fizibilite raporunda geçmiş yıllardaki yakıt 
ve elektrik fiyatlarındaki artış trendlerine göre sistem ekonomik ömrü için geri ödeme süresi belirlenmelidir. 20/01/2018 
tarihli 30307 sayılı Resmi Gazete’de yıllık elektrik tüketimi 50 milyon kWh’ın üzerinde olan işletmeler son kaynak kullanı-
cısı tarifesine geçirilmiştir ve 2020 yılındaki düzenleme ile yıllık tüketim alt sınırı 10 milyon kWh olarak güncellenmiştir. 
Son kaynak kullanıcısı tarifesi tüketiciye yıl boyunca zaman diliminden bağımsız olarak tek bir fiyat ile anlaşma yapıla-
bilme imkanı sunmaktadır. Üç zamanlı tarifede ise elektrik fiyatları pik yüke göre değişmektedir ve gece tarifesinde iken, 
kojenerasyon sisteminin çalıştırılması maliyet açısından uygun olmayacağı gibi sistemin kesintili çalıştırılması da verim 
açısından uygun olmayacaktır. Bu nedenle elektrik tarifesi de sistemin maliyet fizibilitesinde büyük önem taşımaktadır 
ve sistemin kurulması düşünülen yerde tarife durumu mutlaka değerlendirilmelidir. Sonrasında alternatif kapasitelerde 
detaylı fizibilite çalışması yapılabilir ve sera gazı emisyonu azaltımı belirlenebilir. Elektrik ve ısıl yükün incelenmesi ile 
baz yük ve maksimum yükler belirlenebilir. Bu yüklere göre farklı kapasite belirleme seçenekleri ele alınmalıdır. 

Baz yük ısıl talebe göre kapasite; elektrik yükü ısıl yükten fazla ise bu seçenek atık ısının tamamının değerlendirilmesi 
nedeni ile sistem verimini maksimum yapacaktır. 

Baz yük elektrik talebine göre kapasite; ısıl yük elektrik yükünden fazla olduğunda uygundur ve kojenerasyon sistemi-
nin tam yükte çalışmasını ve yüksek verim elde edilmesini sağlar. Yalnızca baz yükteki elektrik karşılanacağı için maliyet 
fizibilitesinde geri ödeme süresini kısaltan elektrik geliri azalacaktır. Çok fazla tercih edilen bir kapasite belirleme aracı 
olmasa da sistem veriminin maksimum olmasını sağlar. 

Elektrik pik yüküne göre kapasite; çok fazla kullanılamayan atık ısı üreteceği için tercih edilmese de elektrik üretim 
şirketleri müşterilerine önermektedir. Böylece, elektrik üretim şirketleri için iletim ve dağıtım kayıpları minimumda tutu-
labilir. Isının farklı bölgelerde proses ya da ısıtma amacıyla değerlendirilmesi ile ilave bir gelir elde edilerek geri ödeme 
süresinin kısaltılması mümkündür. 

Isıl pik yüke göre kapasite; Isı/Elektrik kapasitesi göre seçilecek ana sürücü çoğu zaman dalgalanmalara cevap vere-
meyeceği için çok tercih edilen bir kapasite belirleme yöntemi değildir.

Kapasite belirleme, sistemin çalışma verimi ve geri ödeme süresini direkt olarak etkileyeceği için dikkatle seçilmelidir. 
Genel yaklaşım yük ve yük eğrisi belirlendikten sonra yük eğrisinde %85’lik bir yük faktörünün optimum olduğudur. Baz 
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yüke göre yapılan seçimde baz yükün %10’u kadar bir azaltım ile seçim de bir başka kapasite belirleme alternatifidir. 
(Proje aşamasındaki binalar için bir tahmini değer belirlemek adına binanın kurulu elektrik gücünün %20-25’i kapasite 
olarak seçilebilir. Ancak, detaylı fizibilite raporunda benzer binalardaki tüketimler göz önünde bulundurularak farklı ka-
pasiteler değerlendirilmelidir.) Her iki seçim de elektrik ve ısıl yükü dikkate alarak yapılmalıdır ve geri ödeme süreleri bu 
kapasitelere göre karşılaştırılmalıdır. 

Görsel 2’de bir hastane için aylık elektrik tüketim değerleri verilmiştir. Bu elektrik tüketim değerleri verisi ile baz yükü 
bulmak adına tüketim eğrisi oluşturulabilir (Görsel 3). Tüketim eğrisine göre baz yük Nisan-Şubat aylarındaki tüketimde 
meydana gelmiştir ve elektrik tüketimini karşılayacak elektriksel kurulu güç yaklaşık 1965 kW’tır. Buna karşın, ortalama 
yüke göre bir kurulu güç kapasitesi belirlenirse 2342 kW güç gerekecektir.

Görsel 2: Bir hastane için aylık elektrik tüketim değerleri

Görsel 3: Bir hastane için tüketim eğrisi
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Ele alınan hastane yaklaşık olarak sabit bir yüke sahiptir ve elektrik yükündeki dalgalanma diğer bina tiplerine göre 
nispeten daha azdır. Ancak, yaz aylarında soğutma yükünü karşılamak için bireysel klimaların devreye girmesi, benzer 
olarak soğuk günlerde de elektrik ısıtıcıların kullanıldığı Kasım-Aralık-Ocak aylarındaki tüketimin bahar aylarına göre 
yüksek olması ile anlaşılabilir. Elektrik baz yüküne göre kapasite belirlenirken optimum gücün baz yükün üzerinde %85 
yük faktörüne denk gelen yükte seçilmesi geri ödeme süresini kısaltmak adına uygun olabilir. Ancak, her durumda baz 
yük, ortalama yük ve %85 yük faktörüne göre belirlenen kapasiteler ve ısıl yüklerin karşılanma oranlarına göre ekonomik 
fizibilite çalışması nihai kapasiteyi belirleyecektir. Görsel 4’te yük faktörünün %85 olacağı durum gösterilmiştir. Buna 
göre, bu kapasiteye karşılık gelen kurulu güç yaklaşık 2330 kW’tır. Pik yükün 2835 kW olduğu dikkate alınırsa, Ağus-
tos-Temmuz-Eylül-Haziran ve Ekim aylarında şebekeden elektrik alımı da olacaktır. 

Görsel 4: Hastane örneğinde %sel yük faktörünün belirlenmesi 

11.6. Ana Sürücü Seçimi

Ana sürücü seçiminde işletme karakteristikleri, verim, ısı geri kazanım karakteristikleri, kısmi yük durumu, devreye gir-
me süresi, bakım, emre amadelik, yakıt esnekliği, emisyon karakteristikleri ve kontrolleri ve ses ve titreşim ele alınması 
gereken konulardır. Uygun kapasite seçimi ve yükün karşılanması en önemli parametrelerden birisidir. Ana sürücü seçi-
minde bir diğer parametre, ısıl yük için gereken basınç ve sıcaklıklardır ve ısı geri kazanım karakteristikleri ve kısmi yük 
durumunda talebe cevap verebilme karar aşamasında ön plana çıkacaktır (Elektrik/Isı oranı). Yüksek basınçlı bir buhar 
üretimi yük tarafından talep ediliyorsa, bu buhar yükünü ve kalitesini karşılayabilecek ana sürücü seçimi önem kazan-
maktadır. Ek olarak, sistemin emre amadeliği de yükün talep edildiğinde karşılanabilmesi adına önemlidir. Sistemin 
başlatma süresinin minimum olması yükün karakteristiğine göre ele alınmalıdır. Yükün çok kısa sürede karşılanması 
gerekiyorsa doğalgaz yakıtlı bir gaz türbini ya da içten yanmalı motor dakikalar içinde tam elektrik yüküne ulaşabilir iken 
buhar türbinli bir sistemin tam yüke ulaşması için yaklaşık 8 saat gerekmektedir. Fizibilite çalışmasında kojenerasyon 
sistem alternatiflerinin bakım maliyetleri de karşılaştırılmalıdır. 
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Genel olarak kojenerasyon sistemleri buhar türbinli, gaz türbinli, motorlu, kombine çevrimli ve mikrokojenerasyon sis-
temleri olarak sınıflandırılabilir. Buhar türbinli sistemler karşı basınçlı ve yoğuşturuculu sistemler olarak iki alt başlıkta 
ele alınabilir. Karşı basınçlı sistemler elektrik ve ısı talebinin paralel olduğu tekstil, kağıt vb. endüstriyel tesislerde tercih 
edilir. Yoğuşturuculu sistemler ise buhar türbininden ara buhar alma prensibi ile çalışır. Gaz türbinli sistemler ve kombi-
ne çevrim santralleri de bir atık ısı kazanı ya da ara buharla kojenerasyon potansiyeline sahiptir. İçten yanmalı motorlar 
ise Otto veya dizel çevrimine göre çalışmaktadır ve mevcut durumda en çok tercih edilen kojenerasyon sistemleridir. 
Mikrokojenerasyon tesisleri ise 100 kWe kurulu gücün altındaki kojenerasyon sistemleridir. Görsel 5 ve 6 kojenerasyon 
sistemlerinde yaygın olarak kullanılan farklı kurulu güçlerdeki içten yanmalı motor alternatiflerini göstermektedir. Görsel 
5’ten de görüleceği üzere içten yanmalı motorlar geniş bir kapasite aralığında bulunabilmektedir. Görsel 6’da ise rekü-
peratörlü bir gaz türbini ve modüler bir mikro türbin yapısı gösterilmiştir. Gaz türbinleri endüstriyel ya da hava türevli 
olarak seçilebilmektedir. Her iki durumda da dış ortam sıcaklıkları ve rakım durumuna göre ISO koşullarında belirlenmiş 
olan etiket değerlerinden büyük bir sapma gösterebilir. Bu nedenle, bu tip sistem seçiminde dış ortam sıcaklıkları ve 
rakım değerlerine göre yıllık analizler simüle edilerek sistem seçimine karar verilmelidir. Etiket değerine göre yapılan he-
saplamalar elektrik ve ısıl yükün karşılanmasında sorunlara neden olabilir. Gaz türbinlerinde kompresör giriş havasının 
soğutulması ile bu kayıp telafi edilebilir. Bu amaçla evaporatif soğutma sistemleri, soğutulmuş su sistemleri ya da yakıt 
olarak LNG kullanılıyorsa LNG yakıt sistemi evaporatörü alternatif gaz türbini giriş havası soğutma sistemleri olarak 
düşünülmelidir. Bu alternatiflerin dışında yakıt pilleri son yıllarda kojenerasyon sistemlerinde kullanılmaya başlanmıştır 
ve ticari olarak mevcuttur. Fosforik asit (PAFC), katı oksit (SOFC), eriyik karbonat (MCFC) ve proton değişimli membran 
(PEM) yakıt pilleri arasında katı oksit ve eriyik karbonat gerek yüksek çalışma sıcaklıkları (980°C SOFC için ve 650°C 
MCFC için) ve sıcak su-buhar üretebilme karakteristikleri nedeni ile ön plana çıkmıştır. Bunların dışında Organik Rankine 
Çevrimi, Stirling Motorları gibi farklı ana sürücü seçenekleri de mevcuttur. 

Özellikle çok geniş uygulama alanı bulmuş olmaları nedeni ile içten yanmalı bir motor ve gaz türbini ana sürücü alter-
natiflerinin kısmi yük performansları da ele alınmalıdır. Her ne kadar maksimum maliyet etkenliği için sistemler tam 
yükte çalışmak üzere boyutlandırılmış olsa da yük tarafındaki dinamik yapı ana sürücüyü farklı yük %lerinde çalışmak 
durumunda bırakacaktır. Bu durumda bilinmesi gereken tam yük değerinden uzaklaştıkça verimin azaldığıdır. Kabaca 
tam yük verim değeri %20 yükte verim değeri ile karşılaştırıldığında yaklaşık dörtte birine düşmektedir. 

     (a)     (b)
Görsel 5: 75 kW gücünde kojenerasyon sistemi (a), 18.8 MW gücünde doğal gazlı fakir karışımlı sistem (b)
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     (a)      (b)

Görsel 6: 4.6 MW gücünde reküperatörlü gaz türbini (a), 200 kW modüler mikro türbin (b)

11.7. Isı Geri Kazanım ve Soğutma Sistemleri 

Bir kojenerasyon sisteminin maliyet değerlendirmesi, ana sürücünün egzozunda veya diğer ısı geri kazanım noktaların-
da ısıl enerjinin etkin bir biçimde geri kazanılmasına bağlıdır. Bu atık ısı noktalarındaki ısı enerjisi toplam yakıt girdisinin 
%60-70’i kadardır. Talep tarafında tüketim noktalarındaki basınç ve sıcaklık koşulları geri kazanılacak enerji miktarını 
belirleyecektir. Daha düşük sıcaklık gereksinimi daha fazla enerji geri kazanımına bu da geri ödeme süresinin kısaltıl-
masına neden olacaktır. Endüstriyel uygulamalarda direkt olarak egzozun proseste kurutmada değerlendirilmesi atık 
ısı geri kazanımı için bir ısı değiştirici de gerektirmeyeceği için maksimum fayda sağlayabilir. Gıdaların kurutulmasında 
ise egzoz direkt olarak kullanılamayacak ve ilave bir havadan havaya ısı değiştiricisi maliyete eklenecektir. Kullanım 
sıcak suyu talebi genellikle suyun 60°C sıcaklığa kadar ısıtılmasını gerektirecektir. Legionella kontrolü uygulanıyorsa 
(hastaneler, gıda tesisleri vb.) kullanım suyunun sıcaklığının haftada bir kez bir saat süresince 70°C’ye kadar çıkarılması 
yeterli olacaktır. Ancak, sürekli talep için 60°C yeterli olacaktır ve bu durumda çift serpantinli boyler kullanılabilir. Mahal 
ısıtmasında ise geniş bir aralıkta sıcak su sağlanabilir. Düşük basınçlı buhar (100 kPa gösterge) tek etkili absorpsiyonlu 
soğutma sistemlerinde kullanım ve soğutulmuş su üretimi için yeterlidir. Daha yüksek basınçlı buhar çift etkili absorp-
siyonlu sistemlerinde soğutulmuş su üretimi ve proses için buhar gereksiniminde kullanılabilir. Bu durumda türbin tek-
nolojileri ana sürücü olarak seçilmek zorundadır. 

Bir içten yanmalı motorda kullanılabilir atık ısı için dört kaynak vardır. Motor egzozu ve ceket soğutma ana ısı geri kaza-
nım noktalarıdır. Bununla birlikte, yağlama yağı ve varsa intercooler ve/veya aftercooler ekipmanlarından ısı geri kazanı-
mı potansiyeli vardır. İçten yanmalı motorda ceket soğutması atık ısının %30’una yakın bir enerji potansiyeline sahiptir 
ve 99°C’ye kadar sıcak su üretilebilir. Egzozda ise 450-650°C yanma gazı sıcaklığı vardır ve atık ısı potansiyelinin %70’ini 
oluşturur. Görsel 7, bir içten yanmalı motorda ısı geri kazanım noktalarını göstermektedir. 
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Görsel 7: İçten yanmalı motorda ısı geri kazanım noktaları

Gaz türbinlerinde ise bir atık ısı kazanı ile ısı geri kazanımı yapılabilir. Türbinden çıkan yüksek sıcaklıklı yanma gazlarının 
bir art yakıcı ile sıcaklığı artırılarak üretilecek buhar miktarı artırılabilir. Bu tip bir uygulamada art yakıcıdan önce ve son-
ra bacalar yerleştirilerek sistemin işletme esnekliği artırılabilir. Yani, atık ısı kazanı tarafında bir bakım işlemi nedeniyle 
sistemin tamamen durdurulması gerekmeden elektrik üretimine bakım süresince devam edilebilir. Görsel 8, art yakıcılı 
bir gaz türbini-atık ısı kazanı sisteminin şematik resmini göstermektedir. Görsel 9’da ise atık ısı kazanı için yaklaşım 
sıcaklığı gösterilmiştir. Yaklaşım sıcaklığı için optimum değer yaklaşık 20°C’dir ve bu değerden daha küçük bir yaklaşım 
sıcaklığı geri kazanılabilecek ısı miktarını artırsa da ısı transferi yüzey alanları dolayısıyla ilk yatırım maliyeti artacaktır. 
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Görsel 8: Art yakıcılı gaz türbini-atık ısı kazanı Görsel 9: Atık ısı kazanı yaklaşım sıcaklığı 
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11.8. Kojenerasyon Uygulama Alanları

Kojenerasyon sistemleri birçok bina tipi ya da prosese uygulanabilir. Bu uygulama alanları arasında hastaneler, yemek 
tesisleri, süpermarketler, bölgesel konutlar, kimyasal, plastik, kağıt, ahşap, petrol rafinerileri, petrokimya tesisleri, gübre 
tesisleri, tuğla ve seramik tesisleri, tekstil, metal işletmeleri ve veri merkezleri vardır. Bununla birlikte bu sistemler otel-
ler, AVM’ler, kampüsler ve büyük ticari binalar gibi binalarda da fizibilite raporuna göre uygun çıkmaktadır. Hastaneler 
sürekli çalıştıkları ve eş zamanlı elektrik ve ısıl yüklere sahip oldukları için ideal bir uygulama alanıdır. Hastane ısıl yükleri 
incelenirse ısıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu, nemlendirme/nem alma sürekli olarak gerekmektedir. Özellikle enfek-
siyon kontrolü açısından ameliyathane ve yoğun bakımların ve yardımcı tesislerdeki klima santrallerinin sürekli talep 
yükünü oluşturması ve elektrik anlamında şebekeye bir alternatifin oluşturulacak olması nedeniyle kojenerasyon/trije-
nerasyon sistemleri hastanelerde makul geri ödeme sürelerine sahiptir. Yemek tesisleri (catering) de eş zamanlı sürekli 
yükün olduğu bir başka uygulama alanıdır. Bu alanlarda kullanım sıcak suyu, elektrik ve soğuk depo için soğutma yükleri 
oluşturmaktadır. Bu alanlarda elektrik ve sıcak su için kojenerasyon ve tüm yüklerin karşılanması adına trijenerasyon 
sistemleri değerlendirilebilir. Soğutma yükünün sürekli olması nedeni ile trijenerasyon sistemleri fizibilite çalışmasında 
öne çıkabilir. Süpermarketler sürekli mahal soğutma yüküne ve soğuk depolara sahip alanlardır. Bu tesislerde trijene-
rasyon sistemleri makul geri ödeme sürelerine sahiptir. Veri merkezleri son yıllarda büyük bir artış göstermiştir ve bu 
şekilde de devam etmesi öngörülmektedir. Veri merkezleri işletmecileri için soğutma yükünün maliyetinin azaltılması 
adına birçok yeni teknoloji özellikle son on yılda değerlendirilmiştir ve bu alandaki soğutma sistemleri büyük ivme ka-
zanmıştır. Veri merkezleri elektrik ve soğutma yüklerinin eş zamanlı talep edildiği ve sürekli (7/24) çalışan sistemlerdir. 
Veri merkezleri genellikle yedekli olarak tasarlanan sistemlerdir ve uygun tasarlanmış sistem mimarisi ile trijenerasyon 
sistemleri bu tip binalarda minimum geri ödeme sürelerine sahiptir. 

Bir kojenerasyon/trijenerasyon tesisinin ön fizibilitesinde 1) 150 kW’ın üzerinde eş zamanlı ısı ve elektrik yükleri yıl bo-
yunca varsa, 2) yıllık ısı yükleri elektrik yükleri ile paralellik gösteriyorsa, 3) uzun çalışma süreleri ve sabit yükler varsa, 4) 
birim elektrik maliyetleri doğalgaz birim elektrik maliyetlerinden fazlaysa ve 5) biyogaz gibi yakıt alternatiflerine açıksa 
sistem kurulumu için detaylı fizibilite ve ekonomik analizlere geçilmelidir. Maliyet analizinde ise yıllık bazda kojeneras-
yon/trijenerasyon sisteminin ısıl enerjisinin %60’ı kullanılıyorsa sistemin uygun çıkabileceği düşünülmelidir. Başka bir 
deyişle, şayet kojenerasyon/trijenerasyon sistemi yılda 3300 h’ten daha az çalışıyorsa sistemin geri ödeme süresi uy-
gun çıkmayacaktır. Bu nedenle mesai saatleri dikkate alındığında bu sistemlerin yalnızca ofis binalarında uygulamasının 
uygun olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. 

11.9. Trijenerasyon ve Isıl olarak aktive olan soğutma sistemleri 

Trijenerasyon, kojenerasyona ek olarak atık ısıdan soğutulmuş suyun da üretildiği sistemlerdir. Soğutulmuş suyun atık 
ısıdan üretilebilmesi için ısı enerjisi ısıl olarak aktive olan cihazlara beslenebilir. Isıl olarak aktive olan soğutma sistemleri 
absorpsiyonlu, adsorpsiyonlu ve buhar türbinli soğutma gruplarıdır. Absorpsiyonlu soğutma grupları talep tarafındaki 
soğutma sıcaklığına göre LiBr/H2O ve H2O/NH3 (soğurucu/soğutucu) iş akışkanlı sistemler olarak iki alt başlıkta ele 
alınabilir. LiBr/H2O iş akışkanlı sistemler genellikle mahal soğutma sistemlerinde kullanılır ve LiBr çözeltisinin kristali-
zasyon problemi nedeni ile 5°C’nin altındaki sıcaklıklarda kullanılmaz. H2O/NH3 iş akışkanı ise daha düşük sıcaklıkların 
gerektiği soğuk depo uygulamalarında kullanılmaktadır. Isı girdisi olarak atık ısı kullanılabildiği gibi parabolik oluk tipi 
kollektörlerle de yenilenebilir enerjinin kullanılması mümkündür. 
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Absorpsiyonlu soğutma sistemleri direkt ateşlemeli, indirekt ateşlemeli, tek etkili, çift etkili gibi alt sınıflara ayrılır. Direkt 
ateşlemeli sistemler ısı enerjisini sıvı ya da gaz bir yakıtın yakılması ile sağlar. İndirekt ateşlemeli sistemler ise bir atık 
ısı ya da yenilenebilir enerji kaynağını ısı girdisi olarak kullanılır. Absorpsiyonlu soğutma sisteminin konvansiyonel buhar 
sıkıştırmalı sistemden farkı enerjiyi yoğun olarak tüketen kompresör yerine absorber, çözelti pompası, ısı değiştiricisi 
ve jeneratör (ısıl) kullanmasıdır. Konvansiyonel soğutma çevriminin diğer ekipmanları, kondenser, evaporatör ve genleş-
me valfi sistemde mevcuttur. Görsel 10 (a) ve (b) sırasıyla tek etkili ve çift etkili absorpsiyonlu soğutma sistemlerinin 
basınç-sıcaklık grafiğini göstermektedir. Sistemin vakum altında çalıştığının ve evaporatör ve absorberin olduğu düşük 
basınç bölgesinde basıncın yaklaşık 0.87 kPa olduğunun ve bu basınçta suyun yaklaşık 5°C’de kaynadığının bilinme-
sinde fayda vardır. Ek olarak, aşağıda çalışma prensipleri açıklanmış olan sistemde iş akışkanı LiBr/H2O’dur. Buna göre, 
ısıl jeneratöre beslenen ısı, soğutucu H2O’nun buharlaşmasına neden olur ve çözelti LiBr’ce zengin hale gelir ve şekilde 
gösterildiği üzere absorbere geri döner. Isıl jeneratörde buharlaşan su kondenserde ısıyı atarak yoğuşur ve genleşme 
vanası üzerinden evaporatöre gelir. Mahalden dönen 12°C sıcaklığındaki su, düşük basınç etkisiyle ısısını kondenser 
ve genleşme valfinden gelen suya aktarır ve böylece soğuyarak yaklaşık 7°C’de mahalde soğutma yapmak üzere geri 
döner. Evaporatörde buharlaşan su absorberde soğurucu zengin LiBr çözeltisi tarafından soğurularak çözelti pompası 
ile tekrar ısı değiştiricisi üzerinden ısıl jeneratöre beslenir ve böylece çevrim tamamlanır. Çift etkili absorpsiyonlu soğut-
ma sisteminde ise iki adet kondenser ve ısıl jeneratör bulunur. Yüksek sıcaklık kondenserindeki ısı düşük sıcaklık ısıl 
jeneratörüne beslenerek soğutma etkisi artırılır. Tek etkili absorpsiyonlu soğutma sisteminde COP yaklaşık 0.7 iken çift 
etkili sistemlerde COP yaklaşık 1.2’dir. Konvansiyonel hava ya da su soğutmalı sistemlerin COP’leri ile kıyaslandığında 
COP değerleri düşük olsa da ısının direkt olarak kullanılması ile enerji verimliliği sağlar. Atık ısının ya da ısı kaynağının 
sıcaklığı sistem seçiminde etkilidir. Atık ısı sıcaklığı 100°C civarında ise tek etkili bir sistem seçimi yapılmalıdır. Ancak 
atık ısı daha yüksek bir sıcaklığa sahipse bu durumda çift etkili bir sistem seçimi yapılabilir. Egzoz gazlarının direkt ola-
rak ısıl jeneratöre beslenmesi ile atık ısı kazanı ihtiyacı da ortadan kalkacaktır. Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde 
elektrik yalnızca çözelti pompasının çalıştırılması için kullanılır. Bunun dışındaki diğer komponentler ısı değiştiricileridir 
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ve dönen parçaların olmaması nedeni ile bakım ihtiyacı minimumdur. Sistemin COP’sinin hesaplanmasında evaporatör-
den elde edilen soğutma gücünün ısıl jeneratöre beslenen ısıl güç ve çözelti pompası elektrik tüketimi toplamına oranı 
kullanılır. Pompa enerji tüketimi çok düşük olduğundan genellikle COP hesaplamalarında göz ardı edilebilir. 

Isıl olarak aktive olan bir diğer soğutma sistemi adsorpsiyonlu soğutma gruplarıdır. Her ne kadar absorpsiyonlu soğut-
ma grupları kadar geniş ölçekli kullanılmasa da özellikle düşük sıcaklıklı (60-80°C) ısı kaynağından soğutulmuş su elde 
edilmesinde son yıllarda aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, adsorpsiyonlu soğutma sistemlerinin 
COP değerleri daha düşüktür ve sabit soğutulmuş su debisinin sağlanabilmesi için ilk yatırım maliyetini önemli ölçüde 
artıracak ısı depolama sistemleri ile birlikte kurulmalıdır. (28°C kule ve 12°C soğutulmuş su sıcaklığı için 65°C sıcak su 
kaynağı ile 0.42 COP elde edilebilir. Sıcak suyun 100°C olması durumunda COP 0.65 olmaktadır.) Buhar türbinli soğut-
ma grupları ise ülkemizde çok yaygın olarak kullanılmasa da özellikle ABD’de kampüs vb. bölgelerde soğutulmuş su 
üretilmesinde kullanılmaktadır. Konvansiyonel buhar sıkıştırmalı soğutma grubuna bir buhar türbini ilavesi ile sistem 
yapısı oluşur ve buhar türbini şaft gücü soğutma grubunun kompresörünü tahrik eder. Buhar türbini için gereken buhar 
basıncı 7-14 bar civarındadır. Buhar tarafı ve soğutma tarafı kondenserleri ayrıdır. Buharla çalışan çift etkili absorpsiyon-
lu soğutma sistemlerine göre kısmi yük performansı daha iyidir.

11.10. Bakım Maliyetleri 
Kojenerasyon/trjenerasyon sistemlerinde fizibilite çalışmasında ve yaşam boyu maliyet hesaplamalarında dikkate alın-
ması gereken en önemli konulardan birisi de bakım maliyetleridir. Bu sistemlerin özellikle ağır bakımları genellikle ana 
sürücü firmasının yetkili personelleri tarafından yapılmaktadır ve bakım maliyetleri işçilik ve kullanılan malzemeyi de 
içerecek biçimde ana sürücü tipine göre farklılık göstermektedir. Bakım anlaşmalarında üretilen elektrik miktarı başına 
ya da yılda çalışma süresi başına bakım maliyetleri hesaplanabilir. Bir içten yanmalı motor için bakım maliyeti 0.018-
0.05$/kWhe arasında iken gaz türbinlerinde ve mikro türbinlerde 0.01-0.02$/kWhe’tir. Yıllık çalışma süresine göre ise 
içten yanmalı motorlarda bu değer yaklaşık 11-14€/h olarak verilmektedir.

Bu sistemlerin kurulumunda saha bazında dikkat edilmesi gereken diğer konular egzozun konumu ve ses/titreşim du-
rumudur. Bir içten yanmalı motor uygulamasında gerekli ısı ve titreşim yalıtımının sağlanması ve egzozun binanın diğer 
bölgelerinde hava sağlayan merkezi klima santrallerinin hava alış ağızlarından uzakta olması dikkat edilmesi gereken 
bir konudur. Egzoz değerlerinin yakıtın cinsine göre yönetmelik değerlerini aşmadığının kontrolü yapılması gerekir. 

11.11. Mevzuat 
Türkiye birincil enerji tüketimi 2018 yılında 143,7 MTEP, nihai enerji tüketimi 109,1 MTEP olarak gerçekleşmiştir (Türkiye 
1,8 TEP/kişi ve AB-28 3,05 TEP/kişi). Fosil kaynaklara olan bağımlılığımız son birkaç yılda yenilenebilir ve özellikle hid-
roelektrik enerjideki artan kurulu güce paralel olarak azalsa da artan talep nedeni ile devam edecektir. Enerji verimliliği 
uygulamaları ve kojenerasyon/tirjenerasyon sistemlerinin teşvik edilmesi ile hem birincil enerjiden tasarruf hem de 
sera gazı emisyonları salımında azalma sağlanacaktır. 2007 yılında yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu ile sanayi 
ve binalarda verimlilik artırıcı uygulamalar ön plana çıkmıştır. Kanun kapsamında yayımlanan yönetmelik ile kojeneras-
yon santrallerinin destek programlarından faydalanabilmeleri sağlanması öngörülmüş ancak yerli üretim ile ilgili geti-
rilen kriterler ve tesislerin yatırım maliyetlerinin destek miktarının üzerinde olması sebebiyle faydalanılamamıştır. 2012 
yılında yayımlanan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ile de 2023 yılı enerji verimliliği hedefleri oluşturulmuş ve Ulusal 
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Enerji Verimliliği Eylem Planı hazırlanarak etkin bir biçimde uygulamaya geçirilmesi ve izlenmesi öngörülmüştür. Ulusal 
Enerji Verimliliği Eylem Planında yer alan birçok eylemde kojenerasyon sistemlerinin özendirilmesi, teşvik edilmesi ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. 2012 yılında yayımlanan lisanssız elektrik üretim yönetmeliği ile kendi ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla kurulacak kojenerasyon santrallerine lisans alma ve şirket kurma muafiyeti sağlanmıştır. Enerji 
Verimliliği Kanununda yer alan desteklerden yararlanacak kojenerasyon tesislerinin ve lisanssız elektrik üretim yönet-
meliği kapsamında muafiyet sağlanacak kojenerasyon tesislerinin verim kriterlerinin belirlenmesi amacıyla Bakanlık 
tarafından hazırlanan “Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Tebliğ” 18/09/2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

11.12. Sonuç

Kojenerasyon/trijenerasyon sistemleri enerji verimliliğinin artırılmasında, sera gazı emisyonlarının azaltılmasında, enerji 
güvenliğinin ve esnekliğinin sağlanmasında, enerji altyapısının geliştirilmesinde, işletme maliyetlerinin azaltılmasında 
ve biyokütle kaynaklı sistemlerin ve gazlaştırma teknolojilerinin desteklenmesi ile dışa bağımlılığın da azaltılmasında et-
kin bir role sahiptir. Dünyada ve AB ülkelerinde kojenerasyon sistemleri desteklenmektedir ve bölgesel ısıtma sistemleri 
ile birlikte kullanılarak önemli bir tasarruf potansiyeli oluşturmaktadır. Özellikle Danimarka, Hollanda, Belçika, Avusturya 
gibi ülkelerde toplam elektrik üretiminde kojenerasyonun oranı %20-40 arasındadır. Bu oran ABD’de %8 civarındadır. Bu 
sistemlerin ülkelerinde kullanımını artırmak isteyen ülkeler çeşitli destekler ile bu oranı artırmaya çalışmaktadır. Buna 
karşın, bu sistemlerin teknik ve ekonomik fizibilitelerinin yapılması gerekmektedir. Bu fizibilite çalışmalarında yük tarafı 
(işletme veya bina) karakteristikleri seçilecek ana sürücü ile uyumlu olmalıdır. Yıllık çalışma süresi (minimum 3000 h) 
ve yüksek yük faktörü ana sürücünün kapasitesinin belirlenmesinde ve geri ödeme süresinde önemli bir yere sahiptir. 
Bakım ve işletme maliyetleri de özellikle ekonomik fizibilite çalışmalarında dikkatle değerlendirilmelidir. Özetle, teknik 
ve ekonomik açıdan uygun bulunan sistemlerin devreye alınması ve desteklerin sağlanmasıyla sürekli denetimlerinin 
yapılması enerji politikaları açısından büyük öneme sahiptir. 

11.13. Yararlanılan Kaynaklar

 ► NSW Energy Saver Cogeneration Feasibility Guide, Sidney, Avusturya, 2013. 

 ►  Boyce MP, Handbook for Cogeneration and Combined Cycle Power Plant, İkinci Basım, ASME, 2010.

 ►  ASHRAE, Combined Heat and Power Design Guide, 2015. 

 ►  GIZ, Cogeneration&Trigeneration-How to Produce Energy Efficiently, A Practical Guide for Experts in Emerging and 
Developing Countries. 

 ►  T.C. Resmi Gazete, 30307, 2018. 

 ►  ISO 3977-2 Gas turbines — Procurement — Part 2: Standard reference conditions and ratings.

 ►  TS ISO 3046-1 İçten yanmalı motorlar - Gidip gelme hareketli - Performans - Bölüm 1: Güç, yakıt ve yağ tüketiminin 
ve test yöntemlerinin deklerasyonu - Genel kullanım motorları için ek gereklilikler

 ►  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/review_of_reference_values_final_report.pdf , Ricardo-
AEA Final Raporu, 2015. 
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KISIM 3:  ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEKTÖREL 
UYGULAMA ÖRNEKLERİ

12. Su Kuyuları-Pompalar ve SCADA Sistemleri
Bülent Yılmaz

12.1. Giriş

Su temin, taşıma, arıtım, dağıtım ve toplama sistemleri işlevleri gereği 365 gün, 7/24 çalışabilen, yüksek enerji tüketimi 
olan ekipman ve alt sistemlerden oluşmaktadır. Belediyelerin enerji giderlerinin yaklaşık %30-50’sini su sistemlerinin 
enerji tüketimleri oluşturur. Bu nedenle emre amade oranları yüksek, enerji tüketimleri düşük ekipman ve sistemlerin 
seçilmesinin yanında, bu sistemlerde enerji verimliliği uygulamaları yüksek derecede önem arz eder. 

Su sistemlerinin kişi bağımsız, otomasyon & yönetim sistemleri ile çalıştırılması ve işletilmesi durumunda, su kayıp-ka-
çakları, işletme giderleri ve enerji tüketiminde %25-40 arasında verimlilik sağlanabilir.

12.2. Su Döngüsü

Su döngüsü kavramını; Görsel 1’deki prensip şemasında gösterildiği gibi, içme ve kullanım sularının kaynaktan alınması, 
temiz su arıtma tesislerinde arıtılması, damıtılması, isale ve boru hatları ile taşınması, dağıtılması, dağıtım ve tüketim nok-
talarında ölçülmesi ve faturalandırılması, kullanım sonucu oluşan atık suların toplanması, terfi istasyonları ve boru hatları 
ile atık su arıtma tesislerine taşınması, arıtılması ve doğaya deşarjını içeren sistemler bütünü olarak tanımlayabiliriz. 
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Görsel 1: Su Döngüsü Temel Bileşenleri Prensip Şeması

12.3. Entegre Su & Enerji Yönetim Sistemi 

Su döngüsü içerisinde yer alan tüm su sistemleri ve alt sistemlerinin (su rezervleri, kuyular, barajlar, pompa istasyonları, 
terfi merkezleri, içme suyu arıtma tesisleri, isale hatları, DMA, su dağıtım ve faturalama sistemi, atık su arıtma tesisleri, 
paket arıtma sistemleri vb.) bir merkezden, kablolu / kablosuz haberleşme sistemleri ile izlenmesi, kontrolü, kayıt altına 
alınarak raporlanması, karar destek sistemleri ile yatay ve dikey entegrasyonu sonucunda, tüm bileşenlerinin uçtan uca 
yönetilebildiği sistemler bütünüdür. 

Entegre su ve enerji yönetim sistemi, tüm işletme, bina ve alt sistemlerden tanımlanmış ve toplanan verilerin, uzaktan 
izlenmesi ve geçmişe yönelik analizlerinin yapılabilmesi için bir veri tabanı içerisinde arşivlenmesini gerçekleştirecek 
olan, veri toplama ve bilgi yönetim sistemini içeren bir “Endüstriyel Historian Database” yazılımını içermelidir.

Tüm veriler “Endüstriyel Historian Database” yazılımı tarafından toplanmalı, derlenmeli, analiz edilmeli ve tanımlanmış 
gruplamalar gerçekleştirilerek, tüm sistem, alt sistemler ile yatay ve dikey olarak entegre edilerek, operatör ve yetkilen-
dirilmiş kişilerin kullanımına sunulmalıdır.

Söz konusu sistem, saha cihazlarına bağlantı sağlama, veri toplama, arşivleme, iş zekâsı ve veri analizi sunma, yönet-
me, iş bilgi sistemleri ile entegre olarak tüm süreçleri kapsayan kurallar ve iş akışları tanımlanmasına müsaade edilmesi 
suretiyle operasyonel mükemmelliği sağlamaya yönelik, ekipman, proses, insan verimliliğini arttırmaya, enerji ve üretim 
maliyetlerini minimize etmeye olanak sağlayan katmanlı yapıda ve “Dijital Sanayi” (Endüstri 4.0-Smart Manufacturing, 
Inovation-25), Nesnelerin ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IoT, IIoT) gibi geleceğin teknolojik ihtiyaç ve gelişmelerini 
destekleyen, açık yapılı ve genişleyebilir bir yazılım sistemi olmalıdır.

SCADA sistemi; kendini globalde kanıtlamış, “kurumsal entegrasyon katmanı”, “operasyonel yönetim katmanı”, “veri 
analiz ve raporlama katmanı”, “veri toplama ve arşivleme katmanı”, “veri bağlantı katmanı”, “iş akış yönetimi katmanı”, 
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“web istemcileri”, “mobil istemciler ve uygulama platformu” şeklinde yapılandırılmış tüm işlevlerini yerine getirmek için 
entegre edilmiş, modüler bileşenler setinden oluşmalıdır.

Sistem, işlem görselleştirme için HMI, SCADA, web ara yüzleri-formları, açık ve erişilebilir sorgulama ara yüzleri, tarihsel 
verilerin toplanması için gerçek zamanlı çalışan proses arşivleyicileri (Historian), iş zekâsı uygulamaları, süreç yönetim 
uygulamaları, mobil platform uygulamaları gibi hem sunucu-istemci mimarisinde hem de tek başına çalışabilecek kul-
lanıcı araçları içermelidir.

Görsel 2: Entegre Su ve Enerji Yönetim Sistemi Katmanları Temel Prensip Şeması

12.3.1. Entegre Su & Enerji Yönetim Sistemi Bileşenleri
 ►  Saha (Field) Katmanı
 ►  Tesisler (Proses) Katmanı
 ►  Kontrol Sistemleri Katmanı
 ►  Haberleşme Katmanı
 ►  Data & IT Katmanı
 ►  Endüstriyel Historian Database (EHD)
 ►  Karar & Destek Sistemleri

• ISO-50001 Enerji Verimliliği & Yönetim Sistemi
• Su Kayıp & Kaçak Yönetimi
• Epanet / Watergems (Hidrolik Modelleme Yazılımları)
• GIS (Coğrafik Bilgi Sistemi)
• Varlık Bakım Yönetimi
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• FDM-Saha Cihaz Yönetimi
• KPI (Anahtar Performans Ölçümleri)
• Proses Optimizasyon Yazılımları
• CCTV Sistemleri
• Video-Wall Ekranlar

 ► SCADA Sistemleri 

12.4. ISO-50001 Enerji Verimliliği & Yönetim Sistemi

Su Yönetim ve SCADA Sistemleri ile entegre çalışan Enerji Yönetim Sistemleri, su tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi-
nin, ekonomik, güvenilir, akıllı iletimi, dağıtımı ve tüketimi konularında, operasyonel kolaylıklar sağlamalı, tesislerin enerji 
dengesi ve m³ su başına enerji tüketimleri hakkında ayrıntılı bilgiler vermeli, üretim tesislerinin, enerji kullanımındaki ve-
rimliliğinin, sürdürülebilir olarak arttırılmasına ve maliyetlerinizin kalıcı olarak azaltılmasına yönelik faydalar sağlamalıdır.

Görsel 3: Enerji Yönetim Sistemi Ekran Görselleri ve Network Prensip Şeması
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ISO 50001 standartlarının çizdiği çerçevede oluşturulan “Enerji Yönetim” sistemleri ve uygulanan yöntemlerin; ölçme, 
izleme, önleyici faaliyetler, enerji etüt ve toplam enerji yönetimi çalışmalarının çok önemli unsurları oldukları görülecek-
tir. Ölçülen enerji verilerinin izlenmesi, kayıt altına alınması ve raporlanıp, analiz edilmesi ERP ve Yönetim Yazılımları ile 
entegrasyonu “Enerji İzleme ve Yönetim Sistemleri” için beklenen standart özelliklere dönüştü.

Enerji Optimizasyon uygulama ve çözümleri; ulusal mevzuat (2007 Tarih ve 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu), devlet 
teşvik ve sübvansiyonlarını da hesaba katarak, en yüksek katkı ve en düşük geri ödeme süresini hedef almalıdır.

12.5. Dünyada Su Trendleri 

 ► Tarımında su kullanımı küresel suyun yaklaşık %70’ini oluşturur.

 ► Elektrik tüketiminin önümüzdeki 25 yılda ikiye katlanması bekleniyor.

 ► Su temini ve atık su arıtma için harcanan elektrik miktarı, belediyelerin elektrik faturalarının yaklaşık %30-50’sini 
oluşturur.

 ► Arıtma tesislerinin atıklarından enerji üretimi ile arıtma tesisi enerji ihtiyacının %50-%80’i karşılanabilir. Danimarka’daki 
Aarhus Marselisborg WWTP tesisi, arıtma atıklarından, tüketilen enerjiden yaklaşık %100 daha fazla enerji üretiyor.

 ► 2025’te Dünya nüfusunun 1/3’ünün su kıtlığı bölgelerinde yaşayacağı tahmin ediliyor.

 ► İklim değişikliği modelleri ve yağış seyirleri, su krizinin gelecekte daha da kötüleşeceğini gösteriyor.

 ► Yeni yağmur ve kar tahminleri, Akdeniz, Amazon, Orta Amerika ve Endonezya gibi subtropikal noktaların önümüz-
deki yıllarda en büyük yağış değişimlerinden geçeceğini gösteriyor.

Yukarıdaki bilgiler; su ve su sistemlerinin, verimli ve enerji etkin kullanılması gerektiğini ve bunun bir tercih değil, zorun-
luluk olduğunu gösteriyor. 

Görsel 4: Dünyadaki Yağış Değişimleri
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12.6. Kuyu ve Pompa Tahrik Sistemleri ve Optimizasyonu 

Elektrik enerjisi en önemli üretim maliyet kalemlerinden biridir. Sanayide kullanılan elektriğin yaklaşık %70’e varan bö-
lümü tahrik sistemleri (motorlar ve bağlı sistemler) tarafından tüketilir. Su Kuyuları ve pompa istasyonlarında bu oran 
%95-%100 mertebesindedir. 

Tüm elektrikli sistemlerin yaklaşık %30’unun daha verimli çalışabileceğini ve optimal işletme koşullarında %50’ye varan 
enerji tasarrufu sağlanabileceğini gösterir.

Nispeten daha çok enerji tasarrufu yapılabilecek sistem veya ekipman arasında, ömür boyu maliyet LCC (Life Cycle 
Cost) içerisinde enerji bileşeni en büyük olan; pompalar, fanlar, kompresörler, taşıyıcı bantlar, harmanlama ve öğütme 
makineleri, ekstrüderler sayılabilir.

Rejenatif enerji açığa çıkaran sistemlerden, açma sarma makineleri ve vinçlerde %50’nin üstünde tasarruf sağlanabilir.

 

 Görsel 5: Su Proseslerinde Pompalar Temel Enerji Tüketim Bileşenleridir

12.6.1. Ömür Boyu Maliyet LCC (Life Cycle Cost)
Bir ekipman veya sistemin, ilk satın alma maliyeti ile işletme, bakım ve enerji giderleri dâhil olmak üzere, kapatma ve 
elden çıkarmaya kadar olan tüm maliyetlerine verilen isimdir. Satın alma tercihlerinde LCC’si en düşük olan ürün ve 
sistemler değerlendirilmelidir. 
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Pompalar için LCC içindeki en büyük maliyet unsuru enerjidir.

Enerji

İlk Yatırım

Bakım Onarım

Diğer

LCC = Cic + Cin + Ce + Co + Cm + Cs + Cenv + Cd

LCC = Ömür Boyu Maliyet
Cic = İlk Yatırım Maliyeti
Cin = Kurulum ve Devreye Alma Maliyeti
Ce = Enerji Maliyeti
Co = İşletme Maliyeti
Cm = Bakım Onarım Maliyeti
Cs = Arıza ve Üretim Kaybı Maliyeti
Cenv = Çevresel Maliyet
Cd = Kapatma ve Elden Çıkartma Maliyeti

%75

%10
%10 %5

12.6.2. Pompa Kullanım Alanları 
 ► Enerji ve Petrokimya da Proses Kontrolünde

 ► Endüstride Soğutma Suyu ve Sıvıların Taşınması

 ► Doğal Gaz Basınç İstasyonları

 ► Üniversite, Otel, İş Merkezleri, Site, Tatil Köyleri vb.

 ► Gıda ve Ambalaj Tesisleri

 ► HavaAlanları

 ► Spor Kompleksleri

 ► Jeotermal Pompa İstasyonları

 ► Şehir İçme Suyu İsale Hattı Pompa İstasyonları

 ► Atık Su & Arıtma Tesisleri

 ► Su Kuyuları

12.6.3. Pompa Çeşitleri ve Kullanım Amaçları
I. Dinamik (Santrifüj Pompalar): Santrifüj (merkezkaç) kuvveti 
kullanarak su moleküllerine enerji transferi sağlanır. Pompaların 
%80’i Santrifüj Pompadır. 

Santrifüj Pompanın Yapısı
(Tek kademeli norm pompa)

Basınç kısmı Basınç kısmı Rotasyon yönü

DifüzörPompa gövdesi

Pompa gövdesi

Emiş kısmı

ÇarkÇark

Çark 
kanatları

Akışın
Yönü
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II. Volümetrik (Pozitif Deplasmanlı Pompalar): Akışkanın kapalı hacimler şeklinde düşük basınç (emme) bölgesinden 
yüksek basınç (basma) bölgesine taşınmasıdır.

 

Piston

III. Pompa Kullanım Amaçları
a. Akışkanları sıkıştırmak

b. Akışkanları bir yerden bir yere taşımak

c. Akışkanları yükseltmek

12.6.4. Pompa Yol Verme Sistemleri ve Enerji Tüketimleri

Kelebek Vana

Kısma Vanası

On/Off Kontrol

Kontrol
Kısma
By-Pass
On/Off
Hız Kontrol

Enerji
89
82
70
45

By-Pass Vanası

Hız Kontrol Cihazı

On/Off Kontrol

By-Pass Vanası

AC Motor Sürücü

Görsel 6: Pompa Motorları Kontrol Şekilleri ve Enerji Tüketimleri
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Yukarıdaki pompa kontrol sistemleri ve enerji tüketim eğrileri incelendiğinde, pompa motorları yol verme sistemleri ile 
elde edilebilecek enerji tasarruf miktarları şöyle olur:

Kontrol Yöntemi Tasarruf (%)
Kısma Vanası 11

By-Pass 18
On-Off 30

Hız Kontrol 45
 

Pompalara uygulamalarında debi / seviye / basınç kontrolü 
aşağıda belirtilen dört yöntemle yapılır ve her yöntem enerji ta-
sarrufu sağlamakla birlikte, en yüksek enerji verimliliği AC Mo-
tor Sürücüler ile yapılabilir. Görsel 7’de görüleceği üzere, Kısma 
Vanası, By-Pass ve On-Off kontrolü ile pompa eğrisi üzerinde 
çalışma noktası değiştirilir iken, hız kontrol uygulamalarında, 
pompanın eğrisi kaydırılır ve bu yöntemle daha yüksek miktar-
da enerji tasarrufu sağlanmır. 

Pompa uygulamalarında, pompa eğrisinin doğru belirlenmesi, 
motor hız kontrolü ve pompa motorunun yüksek verimli olması 
durumunda çok yüksek oranlarda tasarruf sağlanabilir.

12.6.5. Pompalarda Tasarruf Miktarı Hesabı
Pompalarda hız (N), debi (Q), yükseklik (Head) (H) ve güç (P) arasındaki bağlantı aşağıdaki gibidir. Pompaların enerji 
tüketiminin en uygun şekle getirilmesinde, özellikle güç (P) ve Hız (n) arasındaki bağlantı önemlidir. Güç (P) ihtiyacı hız 
(n) veya debinin (Q) küpü ile doğru orantılıdır.

Güç - Hız - Değişken Momentli Yük

Gü
ç (

%
HP

) (
%

kW
)

Hız (%RPM), Akış (%GPM veya %CFM)

100

75

50

25
12,5

25         50         75        100

P~N^3 
Güç (hız)3

Güç, hızın 
küpü ile
orantılıdır.

Pompa hız ve güç değişim eğrisi.

Hız kontrol ile debi kontrolü
H

QQOP

HDYN

Pompa Güç ~Q = H

Güç Tasarrufu

H

HST

Görsel 7: Hız Kontrolü Kullanımı ve Enerji Tasarrufu

2 3

= = =
Q1

Q2

n1

n2

H1

H2

P1

P2

n1

n2

n1

n2
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12.6.6. Pompa Hızı Değişimi İçin Örnek Enerji Tüketimi Hesaplama
Fazladan boyutlandırılmış bir pompa sisteminde motor hızının %20 (10 Hz) azaltılması durumunda oluşan enerji tasar-
rufu şöyledir: 

Motor Gücü-P1 : 132 Kw

Motor Devri-N1 : 1.500 rpm (50 Hz)

Motor Gücü-P2 : ?

Motor Devri-N2 : 1.200 rpm (40 Hz)

P1 / P2 = (N1 / N2) ^3

P2 = 132 kW / (1500 /1200) ^3

P2 = 67,58 kW

Tasarruf = %49 

12.6.7. Pompa Motorlarında Verimlilik
Azaltılm

ış Kayıp

75 kW

78.86 kW

3.8 kW
EFF1 Motor @ %95.1

Görsel 8: Mil Gücü 75 kW Olan Yüksek Verimli Motor Enerji Bileşenleri

81.4 kW

75 kW 6.4 kW

EFF2 Motor @ %92.1

Kayıp

Görsel 9: Mil Gücü 75 kW Olan Düşük Verimli Motor Enerji Bileşenleri
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12.6.8. Yüksek Verimli Motorlar İçin Örnek Enerji Tüketimi Hesaplama
Yüksek Verimli Motor : 75 kW h = 95.1%

Düşük Verimli Motor  : 75 kW h = 92.1%

Yüksek Verimli Motor  : P1 = 75/95.1 • 100 = 78,86 kW 

Düşük Verimli Motor  : P1 = 75/92.1 • 100 = 81,40 kW (2,54 kW daha fazla güç)

Yıllık Çalışma Süresi : 8000 Saat / Yıl 

Elektrik BF. Sanayi : 0,49 ₺ / kWh

Motorların Yıllık Enerji Tüketim Maliyetleri

 ► Yüksek Verimli Motor  : C = 78,86 • 0,49 • 8000 = 309.131 ₺

 ► Düşük Verimli Motor  : C = 81,40 • 0.49 • 8000 = 319.088 ₺

 ► Yıllık Tasarruf   : 9.957 ₺

 ► Yüksek Verimli Motor Fiyatı : 15.000 ₺

 ► Yaklaşık Amortisman Süresi : 15.000 / 9.957 = 1.5 Yıl

12.6.9. Pompalarda AC Motor Sürücü Uygulaması Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hangi Pompalarda Enerji Tasarrufu Yapılabilir?
 ► Fazla boyutlandırılmış sistemler.

 ► Ekonomik ömrünü doldurmuş sistemler. 

 ► Pompa ve motorun veriminin düşük olduğu tespit edilen sistemler.

 ► Değişken Debi / Basınç / Seviye ihtiyacı olan sistemler.

 ► Motor hızı ile proses değişkenleri olan “Debi-Basınç-Seviye” arasındaki ilişkinin doğru kurulabildiği ve yönetilebildiği 
tümleşik sistemler. (Kuyu/Rezervuar– Pompalar –Boru Hattı ve Depo)

Pompalarda AC Motor Sürücü Uygulaması Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
 ► Pompa basma yüksekliği motor hızının karesi ile değiştiği için minimum motor hızı bulunmalıdır. Gerekli basma 

yüksekliğini elde etmek için pompa sürücü ve vana kombinasyonu ile çalıştırılabilir.

 ► Sürücü EMC ve Harmonik şartlarına uygun panolanmalıdır.

 ► Motor sürücüye uygun kablolanmalıdır.

 ► Motor boyutlandırması ve ilave ekipman gerekliliği araştırılmalıdır.

 ► Kavitasyon, kuru çalışma, kapalı vana gibi özel alarmlar ile donatılmış sürücüleri kullanılarak pompaların sürücü 
ile çalışmasında ileride ortaya çıkabilecek zararlar engellenmelidir.
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12.6.10. Pompa Sistemlerinde Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Kullanımı
Yatırım ve işletme maliyetlerinin düşmesi nedeni ile solar ve rüzgârdan enerji üretim sistemleri, su tesislerinde (Kuyu ve 
Pompalar öncelikli), enerji temini ve verimliliği için yaygın olarak kullanılır. 

12.6.11. Özet Bilgiler
 ► Su ve enerji birlikte yönetilmelidir. Bütünsel Su ve Enerji Yönetim Sistemleri ile %30-40 oranında sudan ve enerjiden 

tasarruf edilebilir.

 ► Belediyelerin enerji giderlerinin yaklaşık %30-50’sini “Su Sistemlerinin” enerji tüketimleri oluşturur. 

 ► Dünya enerji tüketiminin %20’si elektrik enerjisidir.

 ► Genel kullanımda, elektrik enerjisinin %50’si motorlarda kullanılır.

 ► Endüstride elektrik enerjisinin %70’i Motorlarda kullanılır.

 ► Motor kullanımının %60’ını fan ve pompa uygulamaları oluşturur.

 ► Pompaların %80’i santrifüj pompalardır.

 ► Pompa Motorlarında Güç Tüketimi, hızın küpü ile orantılı düşer.

 ► Boru Hatlarında Basınç Yönetimi ile şunlar sağlanır:

• Tipik su kaçağında %38’e kadar azalma

• Enerji tüketiminde %20 – 40 azalma

• Uzatılmış varlık ömrü 

 ► 2025’te Dünya nüfusunun 1/3’ünün su kıtlığı bölgelerinde yaşayacağı tahmin ediliyor.

 ► Pompalar için LCC içindeki en büyük maliyet unsuru yaklaşık %75 ile enerjidir.

12.7. Enerji Verimliliği Uygulama Örnekleri

İçme Suyu Pompa İstasyonu ve Kuyular
Firma / Kurum : DSİ Siirt İçme Suyu Pompa İstasyonu
Endüstri : Su & Atık Su
Uygulama : Proses Otomasyonu ve Motorların Optimizasyonu
Üniteler : 15 Pompa, İsale Hattı, Depo ve Kuyular
Toplam Güç : 9*400 kW + 6*55 kW + Diğer = 4.100 kW 
Toplam I/O : 800 Adet Fiziksel I/O
Ürünler : PLC / HMI / SCADA Yazılımları /AC Motor Sürücüler, Telemetri
Tasarruf : 270 kWh
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Yıllık Çalışma : 8.000 Saat
Yıllık Tasarruf : 2.160.000 kWh/Yıl
Elektrik BF (kWh) : 0,49 ₺ / kWh
Yıllık Parasal Tasarruf : 1.058.400 ₺/Yıl
Toplam Yatırım : 6.000.000 ₺ (Pompa Motorları Hız Kontrolü ve SCADA Sis.)
Amortisman Süresi : 6 Yıl

Tarımsal Sulama Pompa İstasyonu
Firma/Kurum : DSİ Belkıs & Dutlu & Turnalı Sulama Suyu Pompa İstasyonu
Endüstri : Su & Atık Su
Uygulama : Proses Otomasyonu ve Motorların Optimizasyonu 
Üniteler : 66 Pompa, İsale Hattı, Depolar
Toplam Güç : 66*110 kW + Diğer = 7.500 kW 
Toplam I/O : 800 Adet Fiziksel I/O
Ürünler : PLC / HMI / SCADA Yazılımları /AC Motor Sürücüler, Telemetri
Tasarruf : 1.050 kWh
Yıllık Çalışma : 3.500 Saat
Yıllık Tasarruf : 3.675.000 kWh/Yıl
Elektrik BF (kWh) : 0,49 ₺ / kWh
Yıllık Parasal Tasarruf  : 1.800.750 ₺/Yıl
Toplam Yatırım : 13.000.000 ₺ (Pompa Motorları Hız Kontrolü ve SCADA Sis.)
Amortisman Süresi : 7 Yıl 
İçme Suyu Arıtma Tesisi - 1
Firma/Kurum : DSİ Ağrı Yazıcı Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi
Endüstri : Su & Atık Su
Uygulama : 40.000 m3/gün Kapasiteli Tesiste Proses Otomasyonu
Üniteler : Pompa, Blower, Proses Ekipmanları, İsale Hattı, Depolar
Toplam Güç : 1.600 kW 
Toplam I/O : 2.000 Adet Fiziksel I/O
Ürünler : Tüm AG / OG / Zayıf Akım MCC / DCS / SCADA Otomasyon Sistemi 
Tasarruf : 208 kWh
Yıllık Çalışma : 8.000 Saat
Yıllık Tasarruf : 1.664.000 kWh/Yıl
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Elektrik BF (kWh) : 0,49 ₺ / kWh
Yıllık Parasal Tasarruf  : 815.360 ₺/Yıl 
İçme Suyu Arıtma Tesisi - 2
Firma/Kurum : DSİ Bodrum İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Pompa İstasyonu
Endüstri : Su & Atık Su
Uygulama : 40.000 m3/gün Kapasiteli Tesisi Proses Otomasyonu
Üniteler : Pompa, Blower, Proses Ekipmanları, İsale Hattı, Depolar
Toplam Güç : 2.500 kW 
Toplam I/O : 3.000 Adet Fiziksel I/O
Ürünler : Tüm AG / OG / Zayıf Akım MCC / DCS / SCADA Otomasyon Sistemi 
Tasarruf : 450 kWh
Yıllık Çalışma : 8.000 Saat
Yıllık Tasarruf : 3.600.000 kWh/Yıl
Elektrik BF (kWh) : 0,49 ₺ / kWh
Yıllık Parasal Tasarruf  : 1.764.000 ₺/Yıl

Endüstriyel Su Hazırlama Tesisi
Firma/Kurum : Eti Maden 160 T0n / Saat Kazan Demineralizasyon Tesisi 
Endüstri : Su & Atık Su
Uygulama : 15.000 m3/gün Kapasiteli Tesisi Proses Otomasyonu
Üniteler : Pompa, Blower, Proses Ekipmanları, İsale Hattı, Depolar
Toplam Güç : 630 kW 
Toplam I/O : 1.200 Adet Fiziksel I/O
Ürünler : Tüm AG / OG / Zayıf Akım MCC / DCS / SCADA Otomasyon Sistemi 
Tasarruf : 132 kWh
Yıllık Çalışma : 8.000 Saat
Yıllık Tasarruf : 1.058.000 kWh/Yıl
Elektrik BF (kWh) : 0,49 ₺ / kWh
Yıllık Parasal Tasarruf  : 518.420 ₺/Yıl

Proses Fan ve Pompa Uygulaması
Firma/Kurum : Tüpraş Batman Rafinerisi Soğutma Kulesi Fan ve Pompa Motorları 
Endüstri : Petrokimya
Uygulama : Soğutma Kulesi Fan ve Pompa Motorları Yol Verme Sistemi Rev.
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Üniteler : Pompa ve Fan Motoru
Toplam Güç : 317 kW 
Tasarruf : 147 kWh
Yıllık Çalışma : 8.000 Saat
Yıllık Tasarruf : 1.176.000 kWh / Yıl
Elektrik BF (kWh) : 0,49 ₺ / kWh
Yıllık Parasal Tasarruf  : 576.240 ₺/Yıl
Toplam Yatırım : 450.000 ₺ (Pompa Motorları Hız Kontrolü ve SCADA Sis.)
Amortisman Süresi : 10 Ay

Proses Pompa Uygulaması
Firma/Kurum : TPAO Batman Petrol Kuyuları 
Endüstri : Petrokimya
Uygulama : Petrol Kuyuları Atbaşı Pompaları Optimizasyonu 
Üniteler : Road Pump- Pompa Motoru
Toplam Güç : 90*55 kW = 4.950 kW
Tasarruf : 1.732 kWh
Yıllık Çalışma : 4.000 Saat
Yıllık Tasarruf : 6.928.000 kWh/Yıl
Elektrik BF (kWh) : 0,49 ₺ / kWh
Yıllık Parasal Tasarruf  : 3.394.720 ₺/Yıl
Toplam Yatırım : 4.750.000 ₺ (Pompa Motorları Hız Kontrolü ve SCADA Sis.)
Amortisman Süresi : 16 Ay

Aydın OSB Atık Su Arıtma Tesisi
Firma/Kurum : Aydın OSB Atık Su Arıtma Tesisi
Endüstri : Su & Atık Su
Uygulama : 20.000 m3/gün Kapasiteli Tesisi Proses Otomasyonu
Üniteler : Pompa, Blower, Proses Ekipmanları, İsale Hattı, Depolar
Toplam Güç : 1.600 kW 
Toplam I/O : 2.000 Adet Fiziksel I/O
Ürünler : Tüm AG / OG / Zayıf Akım MCC / DCS / SCADA Otomasyon Sistemi 
Tasarruf : 288 kWh
Yıllık Çalışma : 8.000 Saat
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Yıllık Tasarruf : 2.304.000 kWh/Yıl
Elektrik BF (kWh) : 0,49 ₺ / kWh
Yıllık Parasal Tasarruf  : 1.128.960 ₺/Yıl
Toplam Yatırım : 2.500.000 ₺ (Pompa Motorları Hız Kontrolü ve SCADA Sis.)
Amortisman Süresi : 26 Ay

Kırklareli Atık Su Arıtma Tesisi
Firma/Kurum : DSİ Kırklareli Atık Su Arıtma Tesisi
Endüstri : Su & Atık Su
Uygulama : 40.000 m3/gün Kapasiteli Tesisi Proses Otomasyonu
Üniteler : Pompa, Blower, Proses Ekipmanları, İsale Hattı, Depolar
Toplam Güç : 2.500 kW 
Toplam I/O : 2.000 Adet Fiziksel I/O
Ürünler : Tüm AG / OG / Zayıf Akım MCC / DCS / SCADA Otomasyon Sistemi 
Tasarruf : 325 kWh
Yıllık Çalışma : 8.000 Saat
Yıllık Tasarruf : 2.600.000 kWh
Elektrik BF (kWh) : 0,49 ₺ /kWh
Yıllık Parasal Tasarruf  : 1.274.000 ₺

ASKİ Karaköy Atık Su Arıtma Tesisi
Firma/Kurum : ASKİ Atık Su Arıtma Tesisi
Endüstri : Su & Atık Su
Uygulama : 40.000 m3/gün Kapasiteli Tesisi Proses Otomasyonu
Üniteler : Pompa, Blower, Proses Ekipmanları, İsale Hattı, Depolar
Toplam Güç : 2.500 kW 
Toplam I/O : 2.000 Adet Fiziksel I/O
Ürünler : Tüm AG / OG / Zayıf Akım MCC / DCS / SCADA Otomasyon Sistemi 
Tasarruf : 275 kWh
Yıllık Çalışma : 8.000 Saat
Yıllık Toplam Tasarruf : 2.200.000 kWh
Elektrik BF (kWh) : 0,49 ₺ / kWh
Yıllık Parasal Tasarruf  : 1.078.000 ₺
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12.8. Faydalı Linkler

Enerji Verimliliği Hesaplama Programları ve Videolar
 ► https://www.yaskawa.com/delegate/getAttachment?documentId=SW.ESP.13&cmd=documents &documentNa-

me=SW.ESP.13.zip

 ► https://www.yaskawa.com/delegate/getAttachment?documentId=SW.ESP.06&cmd=documents &documentNa-
me=SW.ESP.06.zip

 ► https://www.yaskawa-global.com/company/csr/env/eco_video

Su ve Enerji İle İlgili Resmi Kurumlar
 ► https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM

 ► http://www.yegm.gov.tr/anasayfa.aspx

 ► http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/document/Pompa%20Sistemleri.pdf
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13. Elektrikli Araçlar ve Bisiklet
Berkan Bayram

13.1. Giriş

Nüfus artışı ve sanayileşmenin katlanarak büyümesi, üretim ihtiyacını dolayısıyla enerji gereksinimini artırmaktadır. Gü-
nümüzde elektrik ihtiyacının büyük bir kısmı fosil yakıtlar ile karşılanmaktadır. Elektrik üretiminden sonra fosil yakıtların 
en çok kullanıldığı sektör, enerji kullanım artış hızı en yüksek olan ulaşım ve ulaştırma sektörüdür (EPA, 2005).

Fosil yakıtların yakılması sonucunda insan sağlığına zarar veren kirletici gazlar açığa çıkar. Nitrojen Oksit (NOx), karbon-
dioksit (CO2) gibi atık gazlar atmosferde sera etkisi yaratır. İnsan sağlığını ve çevreyi tehdit eden küresel ısınma tehdidi 
ve hava kirliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve doğaya zarar vermeyecek temiz ulaşım yöntemlerine yoğunlaşma 
zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.

Bu gerçekler nedeniyle, ulaşımın büyük bir bölümü karayolu ulaşımı ile gerçekleştirildiğinden, ülke yönetimleri, kara yolu 
araçlarının egzoz emisyonlarına giderek daralan sınırlar getirmekte, taşıt üreticileri mevcut teknolojilerini geliştirmek 
için araştırma kurumları ile çeşitli çözüm projeleri üzerinde çalışmalarını artırmaktadır. 

13.2. Sıfır Emisyonlu Araçlar Hedefi

Araçlarda elektrik enerjisinin kullanılması sıfır emisyonlu ulaşım araçları için önerilen en önemli çözümdür. Batarya 
enerji yoğunluğu, petrol türevli yakıtlara göre çok düşük olması nedeniyle elektrikli araçlar konvansiyonel araçlara göre 
uzun süre üstünlük kuramamıştır. Sıfır emisyonlu araç hedefinde başka bir çözüm olarak hem konvansiyonel motorların 
hem de elektrik enerjisinin üstünlüklerini bir araya getiren “hibrit elektrikli araçlar” (HEV) ortaya çıkmıştır. Ayrıca menzil 
kaygısı sunmadan elektrikli ve hibrit elektrikli araçlara başka bir alternatif olarak da kablolu şarj imkanına sahip “plug-in 
hibrit araçlar” (PHEV) günümüzde yaygınlaşmıştır. 

13.3. Elektrikli Araçlar

Elektrikli araçlar (BEV) ile konvansiyonel araçların (ICE) kullanım amaçları arasında bir fark yoktur; nihai hedef, bir nok-
tadan başka bir noktaya yolcu veya mal taşımakla ilgilidir. Ama konuya enerji penceresinden bakarsak ciddi farklılıklar 
ortaya çıkar. 

Geleneksel bir aracın enerji çevrim sistemi akaryakıt deposu, alternatör ve yakıt enjektörü ile kontrol edilen egzoz sis-
temli bir motordan oluşur. Sistem, bu motorun ateşlenmesiyle çalışır. Bu sistemin çalışmasında yakıt olarak ham petrol 
ürünü olan benzin veya dizel kullanılır. Geleneksel içten yanmalı bir motorun çalışma prensibi tek yönlüdür; bir akaryakıt 
istasyonundan satın alınan yakıt depoya aktarılır, yakılır ve motor çalışır. 

Elektrikli araç ise elektrik motoruna, batarya ünitesine ve enversör (AC-DC dönüştürücüsüne) sahiptir. Elektrikli aracın 
bataryası elektrik prizinin olduğu her yerde şarj edilebilir. Depolanan elektrik ulaştırma için kullanılır. Ancak ihtiyaç halin-
de, depolanan elektrik şebekeye geri verilebilir. Dolayısıyla elektrikli araç modellerin konvansiyonel araçlardan en önemli 
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farkı ve üstünlüğü, enerji döngüsünü yenilenebilir enerji kaynakları ile sürekli güncelleyerek sağlayabilmesidir. Enerjiyi 
üretebilir, depolayabilir, kullanabilir, kullandıkça tekrar belli oranda üretebilir, tekrar depolayabilir ve tekrar kullanabilirsi-
niz. 

2021 yılı itibarıyla ve Türkiye’nin EV üretimine başladığı takdirde, ülkemizdeki toplam EV sayısında artış beklenebilir. Bu 
etkinin beklenen en büyük avantajı, EV sayısına bağlı olarak yenilenecek şebeke altyapısının artmasıdır. Bu revize elbette 
öncelikli olarak büyükşehirlerde ve pilot bölgelerden başlayacaktır. Elektrikli otobüslerin, elektrikli scooter ve bisikletlerin 
de bu bağlamda bir pilot bölge içerisinde başlanması, enerji ihtiyacının sorunsuz giderilebileceği alanlarda faaliyet gös-
termesi ve elektrik yüklemesini bu bölgelerde yapması ideal olandır. 

Elektrikli otobüs, elektrikli minibüs ve elektrikli taksi; şarj ünitesi, elektrik depolama ve elektrik üretimi kendi içlerinde 
ayrılmaz bir bütündür ve bu bütünlük kendi ekosistemini oluşturmak zorundadır.

13.3.1. Elektrikli Otomobil
Elektrik, durağan ya da devingen yüklü parçacıkların yol açtığı fiziksel olgudur. Elektrikli otomobil, elektrik motoruna 
sahip ve depoladığı elektrik enerjisini kullanarak çalışan otomobillere denir. Ani hızlanması, güçlü olması ve sürekliliğini 
koruyabilmesi en önemli özellikleridir.

Elektrikli otomobillerin içten yanmalı motorla çalışan otomobillere göre olumlu özellikleri, yüksek tork sayesinde hızlan-
ma süresinin çok düşük olması; sessiz çalışması; araç kullanımı esnasında (örneğin frenleme ve yokuş aşağı ivme hare-
ketlerinde) elektrik de üretilebilmesi; solar panel kullanılabilmesi (özellikle elektrikli otobüs ve TIR’lar için); buji, enjektör, 
motor ve bağlantıları, marş motoru, yağlar, yağ ve yakıt filtreleri, benzin deposu, ateşleyiciler ve bağlantıları, aktarma 
organları, benzin ve egzoz boruları gibi birçok parçanın bulunmaması; araç tasarımında kısıtlamanın yok denecek kadar 
az olması; sürekli yenilenen teknoloji sayesinde pil adaptasyonunun kolaylaşması; periyodik bakım giderlerinin azlığı; 
sıfır CO2 emisyonu; pek çok ülkede düşük ÖTV ve KDV oranları; elektrik motorunun daha ucuz, daha uzun ömürlü ve 
kolay değiştirilebilir olması; daha az mekanik aksama ihtiyaç duyulması; elektrikli motorun konvansiyonel motora uyar-
lanabilir olması (hibrid); elektrik kaynağının petrolün aksine sınırlı olmaması olarak gösterilebilir.

Öte yandan, elektrikli otomobillerin içten yanmalı motorla çalışan otomobillere göre bazı dezavantajları da var. Bunlar 
arasında, su ve neme karşı etkili koruma ve yalıtım yapma zorunluluğu; şarj istasyonlarının azlığı sebebiyle uzun yol 
kullanımına uygun olmaması; menzil problemi; şarj süresi; pil performansının sıcak ve soğuk iklim şartlarından az da 
olsa etkilenmesi; pillerin halen yüksek maliyetli oluşu; pillerin 7-10 yıl aralığında verimlilik ömrü olması; fiyat/performans 
karşılaştırmasının zayıf kalması; elektrikli araçların verimlilik, hızlanma ve tüketim değerinin toplamına karşılık ilk alım 
maliyetinin çok yüksek olması sayılabilir.

Bir elektrikli otomobilin servis kalemleri şunlardır: 1) Silecek değişimi ve silecek suyu 2) Frenler (Soğutucu ve fren sıvısı 
miktarları) 3) Havalandırma (filtre ve sistem kontrolü) 4) Kapı menteşelerinin bakımı ve temizliği 5) Şarj sisteminin kont-
rolü (Kablolar ve giriş hattı) 6) Lastiklerin bakımı (diş kalınlığı, basınç ve jantlar) 7) Frenlerin bakımı (balata ve süspansi-
yonlar) ve 8) Araba anahtarının pil değişimi. Örneğin Renault ZOE için a) Motor bölümü temizliği b) Motor bölümü kablo 
bakımı c) Motor bölümü 12V akü bakımı ve d) Sıvı haznelerinin bakımı. Tesla modelleri için a) Pillerin batarya hafıza den-
gelenmesi b) Yazılım güncellemesi, uzaktan güncelleme sorunu c) Açılabilir cam tavan raylarının bakımı ve temizliği.
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13.3.2. Tarihçe
Kaynaklarda elektrikli otomobil tabirine ilk kez 1828 yılında rastlıyoruz. 1828-1835 yılları arasında küçük boyutlu 
elektrikli otomobil icadı gerçekleşiyor. 

1832: Robert Anderson ham hali ile ilk elektrikli aracı geliştiriyor ama 1870’lerin sonuna kadar pratik bir araç 
olmayı başaramıyor.

1889: ABD’de ilk elektrikli araç tanıtımı yapılıyor. 

1899: Elektrikli otomobiller, buharlı ve motorlu araçlara göre çok daha sessiz ve sorunsuz olmasından dolayı 
ciddi talep edilir hale geliyor.

1908-1912: Model T, otomotiv sektörüne devrim niteliğinde bir giriş yapmıştır. 1912 yılında Ford, seri üretim ban-
dı ile yaygın olarak kullanılabilecek ve ucuz fiyata sahip elektrik marşla çalışan ilk otomobilin tanıtımını yapmıştır. 
Kuşkusuz bu yöntem, benzin motorlu araçların hızlı satışında önemli bir rol oynayacaktır. 

1912: Bu yıl itibarıyla ABD’de 30 bin adetin üzerinde elektrikli otomobil mevcuttur. 

1930’lar: Elektrikli araçlar hızla trafikten çekiliyor, benzin motorlu araçlar ön plana çıkıyor. 

1935: 1935 yılına geldiğimizde, elektrikli otomobiller tamamen ortadan yok olmuştur. Texas’ta adım başı yerden 
fışkıran ham petrolün keşfi, ardından daha iyi ve geniş yolların yapılması ile benzin motorunun geliştirilmesi sağ-
lanmıştır. Her an karşınıza çıkan benzin istasyonları ile yolda kalma ve elektrikli otomobili şarj edememe korkusu 
ortadan kalkmıştır. “100 yıl önce de şarj süresi ve menzil önemliydi, bugün de öyle… “ 

13.3.3. Günümüzde Elektrikli Araçlar

Elektrikli araç pazarı gelecek öngörüsü
Elektrikli araçların tarihsel gelişimine baktığımızda, günümüzde ve önümüzdeki 30 yıllık projeksiyonda pil üretim ma-
liyetlerinde yaşanan düşüş, şehir içi Emisyon normlarında katı düzenlemeler, markalarda mecburiyetten ortaya çıkan 
model gelişimi, şarj altyapısının gelişmesi ve yaygınlaşması gibi çaba ve etkenler, elektrikli araçların geleceğinin parlak 
olduğunu gösteriyor.

Bunun yanı sıra diğer öngörüler şu şekilde: 

 ► HEV modellerinde yaşanan yenilik ve düşük maliyetler, 2030 yıllarına kadar baskın pazar oranını koruyacak. 

 ► 2025 yılı itibarıyla BEV pazarı, otonom araç teknolojisinde yaşanacak kanuni olumlu düzenlemeler ve paylaşım 
ekonomisi modeli ile devletlerin belirleyeceği emisyon kurallarını karşılayan yegâne seçenek olacak.

 ► Küresel EA gelişiminin yoğun olarak artacağı pazarlar Çin ve Avrupa olacaktır.

Dizel/benzinli araç satışı ile CO2 emisyonları arasında açık bir ilişki vardır. Bunun nedeni, benzinli araçların eşdeğer dizel 
araçlardan daha fazla CO2 salınımına sahip olmasıdır. 2017 yılında, 2009’dan bu yana ilk kez AB’de en çok satılan araç 
türü benzinli araç oldu. 
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Elektrikli araçların yaygınlaşmasını sınırlayan etkenler arasında ilk alım maliyetinin yüksek olmalı, kullanıcının menzil 
endişesi, şarj süresi ve şarj altyapısında zaman sorunu ve devlet teşviklerine yüksek bağımlılık sayılabilir. Elektrikli araç-
ların yaygınlaşmasına olumlu etki eden faktörlerse petrol fiyatlarının değişkenliği (sadece yükselmesi veya düşmesi de-
ğil, değişkenlik belirsizlik ortamı yarattığından, otomotiv üreticisini daha uygulanabilir ve geleceği öngörülebilir çözüm 
olan elektrikliye yaklaştırmaktadır), karbon emisyon standartlarının sıkılaştırılması, tüketicinin çevre ve yakıt verimlili-
ğine daha fazla önem vermesi, mobilite, otonom ve paylaşım ekonomisi gibi terimlerin hayatımıza girmesi ve elektrik 
üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması sayılabilir.

13.4. Türkiye’de Elektrikli Araç Pazarı

Türkiye’nin EA macerası ve piyasası halihazırda oldukça düşük bir seviyeden başladı. Ülkemizin BEV macerasının baş-
langıcı olarak 2011 yılını baz alabiliriz. Henüz Türk otomotiv pazarına yılda 1-2 adet BEV modelinin giriş yaptığı o yıl-
larda, Bursa’da ilk %100 elektrikli otomobil modelimiz olan Renault Fluence ZE’nin seri üretimi başlamıştır. 2013 yılının 
sonuna kadar toplamda 215 adet EV pazara giriş yapmıştır (ODD, 2014). 3 haneli BEV satışları 2011 yılından itibaren 
günümüze kadar aynı seviyede devam etmiştir. Fakat 2016 yılı itibarıyla HEV modellere getirilen teşvik ile hibrit tarafında 
hızlı bir satış miktarı oluşmaya başlamıştır. 950 adet HEV satışına karşılık 44 adet BEV araç satılmıştır. 2017 yılında ise 
HEV satışları 4451 ile yeni bir rekor kırmıştır. 2018’in sonunda, elektrikli ve hibrit araç satışları 4031 adete ulaşmış ve 
toplamda 155 BEV, 3876 BEV, 39 PHEV satılmıştır. 2019 yılında HEV satışları bir önceki yıla göre katlanarak artmış ve 
11115 adete ulaşmıştır. BEV satışlarında ise gözle görülür değişiklik olmamış, yılı 222 adet ile kapatmıştır. Toplamda 
11237 adete ulaşan elektrikli ve hibrit araç pazarı, yıllık binek araç satış rakamlarının %2,9’unu oluşturmaktadır. Bu oran 
dikkat çekici olsa da Türkiye otomobil pazarının yıllık ortalama 800.000’lerden 380.000’lere düşmüş olmasını da göz 
ardı etmemeliyiz. 

13.4.1. Türkiye’de Elektrikli Otobüs Pazarı ve Üreticileri
Ülkemizde güncel durumda elektrikli otobüsler 2 ana kategoride üretilmektedir: 

1- Bataryalı elektrikli otobüsler: 5,8m ile 26m arasında farklı şarj, altyapı ve teknoloji içeren modeller

2- 18 ve 24 metrelik troleybüsler

Şanzıman gerektirmeyen çekiş sistemleri sayesinde uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen yapılar, düşük enerji tüketim-
leri sayesinde elektrikli otobüsleri avantajlı hale getirmektedir. Elektrikli otobüslerde kullanılan elektrik motoru ve motor 
sürücü kontrol üniteleri vasıtası ile enerjinin büyük kısmı yola aktarılır. Rejeneratif frenleme sayesinde, her frenlemede 
ve yokuş aşağı inişlerde batarya enerji geri kazanımı sayesinde şarj olur. Fren pedalına basma sayısı azalır ve mekanik 
frenlerde kullanım ömrü uzatılmış olur. 

Ülkemizde bugüne kadar 32 adeti troleybüs olmak üzere çeşitli ebatlarda 116 adet elektrikli otobüs alımına yönelik 9 
belediye anlaşması mevcuttur: Malatya BB (Troleybüs – 22 adet), Eskişehir Tepebaşı Bld. (4 adet), Konya BB (4 adet), 
İzmir BB (20 adet), Elazığ Belediyesi (15 adet), Manisa BB (22 adet), Kayseri BB (18 adet), Şanlıurfa BB (Troleybüs – 10 
adet), Gaziantep BB (1 adet)
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Ankara

1947 yılına kadar sadece otobüs işletmesine sahip olan EGO, sonrasında ülkemizin ilk troleybüs hattını tesis edip işlet-
meye başlamıştır. 1947’de 10 adet Brill ve 1948’de 10 adet FBW marka troleybüsler, Ulus-Bakanlıklar arasında hizmete 
alınmıştır. 1952 yılında alınan 13 adet MAN marka troleybüsler ile birlikte elektrikli filo 33 adete ulaşmıştır. Son olarak 
1961 yılında 33 adet Ansaldo marka troleybüs alınmış, 1979 yılına kadar çalıştırılmıştır. 1979 itibarıyla de troleybüs hattı 
kaldırılmıştır.

2020 yılında ise Ankara BB, EGO ve ETKB/EVÇED ortak protokolü çerçevesinde AB IPA projesi kapsamında 3 adet 
elektrikli otobüs temini için ihale yapılmış ve sözleşme sürecinin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 

Anadolu İsuzu, 1965 yılında kamyonet ve motosiklet üretimi ile başlayan Çelik Montaj firmasının devamıdır. 1983 yılın-
da İsuzu ile lisans anlaşması yaparak 1984 yılına kadar İstanbul Kartal’daki fabrikasında üretime devam etmiş, 1999 
yılında İstanbul Şekerpınar›daki yeni fabrikasına taşınmıştır. Anadolu İsuzu ilk %100 elektrikli kamyonu NPR 10 EV tanı-
tımını yapmıştır. Aracın ar-ge sürecinde Aselsan ve Temsa firmaları da yer almıştır. Batarya kullanımında Altınay firması 
yer almıştır. 

BMC, Türk otomotiv sanayisinde 50 yılı aşkın süredir yerli ve milli teknoloji tabanlı, ticari ve savunma sanayiye dönük 
araç üretimi gerçekleştirmektedir. 1964 yılında İzmir’de 250 dönüm arazi üzerine kurulan BMC otobüsten kamyona, 
zırhlı araçlara kadar pek çok ürünün, tasarımından ar-ge’sine kadar kendi bünyesinde çözüm sunmaktadır. BMC ürünü 
%100 elektrikli NeoCity modeli 8,5 metrelik versiyonu ile BMC ürün gamında yer almaktadır. Bataryada Samsung mar-
kası tercih edilmiştir. 

Bozankaya, 1989 yılında Almanya’da ar-ge şirketi olarak kurulan Bozankaya, 2003 yılında Türkiye’ye gelmiş ve An-
kara’daki fabrikasında elektrikli otobüs, metrobüs, metro ve tramvay gibi araçların üretimine başlamıştır. Bozankaya 
elektrikli otobüs ürün gamı içerisinde 10.7m, 12m, 18m ve 25m uzunluklara sahip Sileo markası altında farklı modelleri 
mevcuttur. 

Karsan, 50 yıllık bir geçmişe sahip olan Karsan, 1981 yılından itibaren, %100 yerli sermaye ile Bursa’da üretim yapmak-
tadır. Yıllık 18.200 adetlik araç üretim kapasitesine sahip olan fabrikada otomobilden kamyona, minibüsten otobüse 
kadar farklı segment araç üretimi mümkündür. Karsan elektrikli araç ürünleri arasında yer alan Jest Electric minibüs 
modeli, 5.8m uzunluğu ile şehir içi yolcu taşımacılığına uygundur. Elektrik motoru ve tahrik sisteminde BMW markası 
ile iş birliği yapılmıştır. 

Otokar, 1963 yılından itibaren kendi teknoloji, tasarım ve uygulamalarını sunan marka, Sakarya’da 552 dönüm arazi 
üzerinde otobüs, minibüs, kamyon ve zırhlı araç üretimi gerçekleştirmektedir. %100 yerli sermayeli firmanın elektrikli 
otobüs modeli Doruk Electra, 9m ile 280km menzile sahiptir. 

Temsa, Dünyanın tanıdığı bir marka olan Temsa’nın ürün gamında 9m ve 12m olmak üzere 2 ayrı tipte, 3 farklı konsept-
te elektrikli otobüs konsepti bulunmaktadır. 9m’lik MD9 ElectriCity’de 100kW elektrik motoru, 130kWs batarya yer al-
maktadır. 2200Nm tork sağlayan elektrik motoru 6 fazdır. 3 faz düşük tork değerinde devre dışı bırakılarak daha az enerji 
harcaması sağlanabilmiştir. 6 faz kullanımında ise yüksek performans elde edilebilmektedir. Batarya paketi 50 kW DC 
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şarj ünitesinden gece şarjlanma ile maksimum 4 saatte şarj olabilmektedir. Temsa’ın 12m’lik ürün gamında ise Avenue 
EV ve Avenue Electron modelleri yer almaktadır. Her 2 modelde DC olarak 90kW ve 150kW gücünde şarj olabilmektedir. 
Avenue EV modeli ise 450kW ultra hızlı şarjı destekleyebilmekte ve 10 dakika süreye sahip hızlı şarj yeteneği sayesinde, 
duraklarda ve bekleme noktalarında kısa süreli şarj edilmesi sayesinde kesintisiz bir rota ile menzil imkanına sahiptir. 

13.4.2. Maliyet farkları
Belediye filolarında kullanılan toplu taşıma araçlarındaki otobüsler için ilk alım maliyeti ve 1 yıllık toplam işletme ma-
liyetleri karşılaştırmasına göre, dizel otobüs ilk alım maliyetinde, elektrikli otobüs ise yıllık işletme maliyetlerinde en 
düşük rakamlara sahiptir. Elektrikli otobüs yıllık işletme maliyetinde; dizel otobüse göre %86,45, CNG’li otobüse göre 
ise %80,37 daha ekonomik olduğu görülmektedir. İlk alım maliyetinde ise; elektrikli otobüs dizele göre 2,82 kat, CNG’li 
otobüse göre ise yaklaşık 2 kat daha yüksektir. 

13.4.3. Regülasyonlar – Düzenlemeler 
Çevre baskısı ve sıkılaşan emisyon kuralları, OEM’lerin üretim platformda değişikliğe gitmelerinin ana etkeni. Düşük 
veya sıfır emisyonlu BEV ve PHEV modellerin üretimini artırmak, OEM’ler için uygun güç aktarma sistemine odaklan-
malarını zorunlu kılıyor. Bu yüzden maliyetlerin paylaşılması adına üretim ortaklık fırsatları takip ediliyor. Kendi içlerinde 
segmentler arası ortak üretim platformları kurulduğu gibi, ortam platform üzerinde başka marka üretimi de gerçekleş-
tirilebiliyor.

Emisyon düzenlemelerinin en büyük etkisi, OEM’lerin sahip olduğu filo üzerindeki hedeflenen toplam karbon emisyon 
oranlarını yakalayabilmek ve cezai işleme tabi tutulmamak. Devletlerin uyguladığı yasal düzenlemeler EA pazarını olum-
lu yönde etkiliyor. 

Türkiye’de EV’lere ilişkin bir dizi teşvik uygulamaya konmuştur: 

 ► İlk teşvik, 2011 yılında Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) yapılan bir indirimle uygulamaya konmuştur. ÖTV, elektrikli 
araçların güç kapasitesine bağlı olarak %3, %7 ve %15 arasındaki bir seviyede belirlenmiştir (Resmî Gazete, 2011). 
EV elektrik motorunun gücüne göre belirlenmiştir. Örneğin Renault Zoe 85kW altı olduğu için %3 oranında vergiye 
tabi tutulmuştur (ICE modellere göre 1600cc altına denk gelir). Ancak hibrit araçlar bu indirimin dışında bırakılmıştır. 

 ► ÖTV oranlarındaki diğer indirim 2016 yılında, 50 kW’ın üzerinde (ve 1.800 cm3 altında) ve 100 kW’ın altında (ve 
2.500 cm3 altında) elektrikli motor gücü olan HEV’ler için sırasıyla %90’dan %45’e ve %145’ten %90’a şeklinde 
olmak üzere uygulamaya konmuştur (Resmî Gazete, 2016). 

 ► 2018 yılının başında EV’ler için sıfır olan Motorlu Taşıtlar Vergisi, muadil ICE modeline oranla %25 olarak uygulan-
ması önerilmiş ve bu düzenleme 27 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Resmî Gazete, 2018a). 

 ► Bataryalarla ilgili yeni bir vergi sistemi 2018 yılı Kasım ayının sonunda tartışılmaya başlanmıştır. Buna göre, 
araçlarda kullanılan bataryada kilogram (kg) başına 15 TL vergi konması tartışılmıştır. Bu uygulama, 6.000 TL ile 
20.000 TL aralığında ilave bir maliyete yol açacağı öngörülmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), bu vergi-
nin kullanım ömrü dolan bataryalar için geri dönüşüm için yenilendiklerinde uygulamaya konmasının amaçladığı 
bilgisini paylaşmıştır. 
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13.4.4. Şarj Altyapısı – Şarj İstasyonları
Elektrikli araçların şarj sistemlerinin iki temel görevi aracı en kısa sürede şarj etmek ve şarj sırasında pillere ve monitör-
lere zarar vermemektir.

Gelişmiş sistemler bu iki dengeyi otomatik olarak sağlar. En optimal sürede akımı kesmekte, şebeke dalgalanmalarını 
pillere yansıtmamakta, ısınmaların önüne geçmektedir. Ancak basit sistemlerde kullanıcı bu dengeleri kendi ayarlamak 
durumundadır. Bu durumda piller ve şarj sisteminin verimliliği giderek düşmekte, kullanım ömrü azalmaktadır.

Elektrikli araçta Pilin şarj olmasını sağlayan yöntemler şunlardır: Trickle charger (yavaş şarj sistemi), timer based (za-
manlayıcılı şarj sistemi), intelligent (akıllı şarj sistemi), fast (hızlı şarj), pulse (şok şarj), inductive (endüktif şarj – yol 
üstü veya park halinde), solar şarj, değiştirme yöntemi (dolu aküyle boşu değiştirme), frenleme ve yavaşlama ile şarj 
(rejeneratif).

Elektrikli araç kullanımının yaygın kitlelere ulaştırabilmek ve kullanımını artırabilmeyi mümkün kılan temel unsur, şarj 
altyapısının ulaşılabilirliğidir. ICE modellerin deposunu doldurmak birkaç dakika sürerken EV modelleri şarj etmek için 
gereken süre minimum 20 dakikadan (hızlı şarj ile %80 doluluk) 36 saate (şehir elektriği ile yavaş şarj) kadar uzayabilir. 
Şarj süreleri; BEV tipine, şarj gücü ve izin verilen şarj etme hızının yanı sıra şarj altyapısındaki bağlantı tipine de bağlıdır. 
Sürüş şekilleri ve şarj konumları tüketicilerin kabul etmeye razı olacakları minimum şarj etme sürelerinin de kapsamını 
belirler. Ortalama olarak bir binek aracın şehir içinde kat ettiği günlük mesafe 50 kilometre (km) civarında olması bek-
lenebilir (bu değer şehrin büyüklüğü, altyapısı ve diğer faktörlere bağlı olan farklı nedenlerden dolayı değişmektedir). 
İş dönüşü akşam saatlerinde aracını şarj eden bir araç sahibi, gece boyunca 100-150 km yolculuk yapmaya yetecek 
elektrik miktarına sahip olacaktır; yani aracını gece boyunca 8-10 saat fişe takması gerekmeden 2-3 saat içerisinde, gün 
içerisinde yapılacak ortalama uzaklıktaki bir yolculuğu karşılayacak miktarda şarj edebilecektir. 

Bu noktada ticari faaliyet yürüten EV’ler için 2 modelleme gerçekleştirilebilir: 

 ►  Belli rota ve güzergâh içerisinde hareket

 ►  Belirsiz rota ve güzergâh içerisinde hareket 

Elektrikli otobüs için bu modellemede, belirli rota ve güzergâh hareketi geçerlidir. Bu yüzden elektrikli otobüsler için mut-
laka gece şarj veya gündüz hat üzerinde hızlı şarj desteği sağlanmalıdır. Elektrikli otobüs kullanıcısı için ideal olan günlük 
rota belirlenmesidir. Pantograf (ve gelecekte kablosuz şarj ile) hızlı şarj yoluyla 350 kW ve üstü daha fazla şarj etme 
gücü sağlanarak şarj süresi 5 dakikadan daha kısa sürebilir. Duraklarda hızlı şarjlanma, bataryanın tamamını doldur-
mak amacında değil, en az bir sonraki durağa götürecek kadar enerji ihtiyacını karşılayabilmesidir. Bu şekilde elektrikli 
otobüsün bataryaya bağlı olan toplam maliyeti de düşürülmüş olur. Hızlı şarj süresi sadece şarj ünitesine bağlı değildir. 
Otobüsün batarya modelinin de bu gücü karşılayabilmesi gerekir. (BEV modellerinde kullanılan “on-board charger” üni-
tesi aracın hangi güçte enerji çekebileceğini ve aracın ne kadar sürede şarj olabileceğini belirler.)

BEV pazarı AC şarj istasyonu, DC şarj istasyonu ve kablosuz şarj istasyonu olacak şekilde segmentlere ayrılmıştır. AC 
ve DC şarj istasyonu segmentleri evsel (şehir elektriği) ve ticari (sanayi elektriği) olmak üzere alt segmentlere ayrılmıştır. 
DC şarj istasyonlarının, piyasanın en hızlı büyüyen segmenti olması beklenmektedir. Avrupa Komisyonu’nun, üye ülke-
lerin elektrikli araç kamusal şarj altyapılarına rehberlik eden iki ana kriteri bulunmaktadır. 2020 itibarıyla her 10 elektrikli 
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araç için 1 şarj noktası önerilmektedir. Mevcut EV büyüme oranına göre 2020 itibarıyla yaklaşık 220.000 adet kamusal 
şarj ünitesi olmalıdır. Otobanlarda ise her 60 km’de bir şarj istasyonunun bulunması önerilmektedir. TEHAD verilerine 
göre, Türkiye’de 2016 yılının sonu itibarıyla toplamda yaklaşık 300 şarj ünitesi ve 1.000 şarj soketi (her bir şarj ünitesi 
üzerinde 1,2 veya 4 adet soket olabilir) bulunmaktayken, 2019 yılı itibarıyla bu sayı 600 şarj ünitesi ve 1.500 soket sayı-
sına ulaşmıştır. Şarj tipleri ve güçleri bakımından

 ►  Yavaş şarj: 3,7 kW- 7,4 kW- 11kW 

 ►  Normal şarj: 22 kW (AC)

 ►  Hızlı şarj: 50kW (DC) ve üstü diyebiliriz. 

Yavaş şarjda 1 soket, normal şarjda genellikle 2 soket, hızlı şarj ünitesinde ise genellikle 4 soket çıkışı bulunur. Her soket 
çıkışı 1 BEV veya PHEV’e hizmet verebilir. Bu durumda ünite gücü bölebilir veya eşit miktarda dağıtabilir. Bu belirleme 
ünite kurulumu aşamasında firma tarafından belirlenir (akıllı enerji yöntemi). Sayısal dağılım olarak toplam şarj soketi 
sayısının %15’i DC, %80’i AC ve kalanı da ev tipi şarj soketleridir. 

Türkiye’de şarj altyapıları geliştiren ve sağlayan pek çok şirket bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak Eşarj, G-Charge, 
Voltrun, Sharz ve ZES sayabiliriz. Şu anda ülkemizde bu firmaların yatırımları olan 22vkW’den 200vkW’ye kadar şarj 
gücüne sahip üniteler kurulmuştur. BEV’lerin yaptığı şarjlanma bedelleri ise süreye bağlı bir temelde yapılır. Avrupa’daki 
bazı ülkelerdeki uygulama ise kullanılan enerji (kW) üzerindendir. 

Süreye bağlı fiyatlandırmanın iki nedeni vardır: 

1. KW/h bazında elektrik satışı bir lisansın alınmasını gerektirir.

2. BEV %100 doluluğa ulaştıktan sonra bir sonraki BEV kullanıcısı için bekleme süresinden kaçınma ihtiyacı söz konu-
sudur. 

 ► Farklı şarj güçleri için dakika başına alttaki fiyatlar (2020 yılı) uygulanmaktadır: 

7,4 kW: 0,18 TL 

11 kW: 0,28 TL 

22 kW: 0,38 TL 

50 kW: 1,08 TL

Şehir içi Elektrikli Ulaşım için şarj maliyeti ve fiyatlandırma kritik öneme sahiptir.

22kW altındaki şarjlanma genellikle ev veya işyeri ortamında duvar tipi şarj üniteleri ile gerçekleştirilir. 22kW ve üzerin-
deki güçler AVM, oteller, otoban üzerinde bulunan ünitelerde gerçekleştirilir.
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Hali hazırda ülkemizde kullanılan BEV modellerinden Renault Zoe’nin örnek şarj hesaplaması:

22 kW batarya kapasiteli Renault Zoe 22 kW’lık AC şarj ünitesinden yaklaşık 1 saatte tam dolum gerçekleştirebilir. Bu 
durumda şarj maliyeti yaklaşık 23 TL olacaktır. 

13.4.5. Örnek Vaka: Otobüs Hattı
Ankara EGO bünyesinde toplam 323 otobüs hattı ve 7571 adet durak sayısı mevcuttur. 2018 yılında EGO otobüsleri top-
lam 232.164 sefer gerçekleştirmiş, toplamda 17.611.000 yolcu taşınmıştır. Mart 2020 tarihi itibarıyla Ankara’da günde 
ortalama 800.000 kişi şehir içi toplu taşımacılıkta otobüsleri tercih etmektedir.

2010 Yılı itibari ile EGO araç filosunda 2040 adet araç bulunmakta olup bunların 1090 adeti CNG’li otobüstür. Dizel oto-
büsler 100 kilometrede ortalama 45 litre mazot yakarken CNG’li otobüsler ortalama 60m3 doğalgaz yakmaktadır. 1 m3 
doğal gaz, 1,1 litre benzine veya 1 litre motorine eşit olmaktadır. Doğal gazın enerji verimliliği genel olarak benzinden 
daha iyi, motorinle ise aynıdır. CNG’li otobüste toplam kimyasal atık miktarı 110g/m3’tür. 

DİZEL ve ELEKTRİKLİ OTOBÜS YILLIK MALİYET KARŞILAŞTIRMASI 

 Dizel Otobüs Elektrikli Otobüs

Adet fiyatı 1.143.000 TL 3.231.000 TL 

Günlk yapılan kilometre 250 250

1 km’de yakıt tüketimi 0,55 lt 0,75 Kw/s

Yakıt fiyatı 6,18 TL (mazot) 0,58 TL (elektrik)

Yıllık yakıt maliyeti 297.410 TL 38.000 TL

Yıllık bakım-servis-işçilik maliyeti 21.000 TL 6.500 TL

Toplam yıllık maliyet 318.410 TL / adet 44.500TL / adet

Emisyon / sefer 245 g/km x 250 km= 61.250 g 0

Emisyon / yıl 21.43 ton/sefer CO2 0

(1 Yıl = 350 gün, 1 Euro = 9 TL baz alınmıştır.)
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13.5 Değişen Teknolojiler ve E-Mobilite

Elektrikli scooter, bisiklet, otobüs ve elektrikli otomobil kullanımı ile birçok terminoloji sona erebilir. Bu araçların kulla-
nımının yaygınlaşmasıyla yakıt türleri değişecek, benzin istasyonu tabelaları değişecek, ‘All in One’ yakıt istasyonları 
gelecek, ehliyet kurslarında düz vites öğretimi ortadan kalkacak, ‘Last mile’ çözüm örnekleri artacaktır.

Elektrikli Araç Paylaşım Sistemi, Elektrikli Araç Dönüşüm İstasyonları, Şarj İstasyonları, Seyyar Şarj İstasyonları, Pil De-
ğişim İstasyonları, Solar Panelli Şarj İstasyonları, Kablolu ve Kablosuz Şart Hatları, Araç Tavanı Solar Panel Uygulaması, 
Enerji Depolama (Ömrünü Tamamlamış Bataryalar, İkinci Ömür) gibi yeni pazarlar ortaya çıkacaktır.

13.6. Sonuç

Türkiye’de gece saatleri, elektrik talebinin en düşük olduğu saatlerdir ve sabahın erken saatlerinde talep artmaya başlar. 
Gece yarısı düşüşe geçmeden önce, elektrik tüketimi akşam saatlerinde en yüksek noktaya ulaşır. Bu profil, Avrupa 
ülkeleri ve diğer birçok ülkede de görülmektedir. Dinamik fiyatlandırma BEV kullanıcısı ve yerel yönetimler için ideal bir 
yöntem olabilir. Gün içerisindeki perakende elektrik satış fiyatlarını farklılaştırarak şarj etme davranışlarını uyumlu hale 
getiren BEV kullanıcısına ekonomik bir teşvik sağlar. 

Elektrikli otobüs, elektrikli minibüs, elektrikli taksi ve elektrikli otomobillerin ne sıklıkta şarj edilmeye ihtiyaç duyacakları, 
yapılan menzile ve batarya kapasitesine bağlıdır. Elektrikli bir binek otomobilin ortalama sahip olduğu menzil günümüz-
de yaklaşık 250 km’dir. (Bu menzil aralığı araç modeline göre ortalama 180 km ile 550 km arasındadır). Elektrikli oto-
büste bu menzil aralığı ortalama 200 km’dir. Menzil mesafesi batarya kapasitesi ile doğru orantılı olduğu için, kapasite 
ne kadar artarsa araç menzili de o kadar uzar. Şarj maliyetleri ise şarj süresi ile doğru orantılıdır. İzlenecek stratejinin 
başarılı olabilmesi yapılacak daha fazla menzilin, daha kısa sürede şarjla ve daha uygun maliyetle gerçekleştirilmesine 
bağlıdır. 
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14. Asfalt Tesislerinde Enerji Verimliliği
Zeliha Temren

14.1. Giriş

Yol yapımının temel malzemelerinden biri olan asfalt mineral agrega ile bitümlü bağlayıcının karışımı olup, karışım 
asfalt plentlerinde hazırlanmaktadır. Farklı boyutlarda kırılarak hazırlanmış olan iri, orta ve ince agrega fraksiyonları 
asfalt plentinde kurutulup ısıtılarak karışım tasarımında belirtilen oranlarda ve kontrollü bir sıcaklıkta bitümlü bağlayıcı 
ile karıştırılmaktadır. Gerektiğinde karışıma veya bitümlü bağlayıcıya performansı artıran katkılar da ilave edilmektedir. 

Asfalt plenti kurutma, ısıtma, eleme, tartma, karıştırma, besleme ve depolama siloları ile üniteler arası malzeme akışını 
sağlayan taşıma bantlarından oluşan kompleks ve entegre ünitelerin bir arada çalıştırıldığı termal bir üretim tesisidir. 
Tesisin işletilmesinde elektrik enerjisi, yakıt olarak fuel-oil veya doğal gaz ile mazot kullanılmaktadır. Kullanılan enerji 
miktarı plent tipine, kapasitesine, karışım özelliklerine ve iklim şartlarına bağlı olarak değişmektedir. Kullanılan yakıtlar-
dan çevreye CO2 emisyonu yayılmaktadır.

Günümüzün sürdürülebilirlik politikaları kapsamında artan enerji maliyetleri ve azalan doğal kaynaklar ile enerji tüketi-
minin ve çevresel etkilerin azaltılması için asfalt plentlerinde de enerji verimliliğinin sağlanması gerekmektedir. 

Bu metin, asfalt üretim prosesini, asfalt plentinde kullanılan enerji kaynaklarını, enerji tüketimini, enerji verimliliğinin 
artırılmasını, enerji verimliliğini sağlayan yeni teknolojileri ve sürdürülebilir asfalt üretim tekniklerini içermektedir.

14.2. Asfalt-Bitümlü karışım 

En yaygın kullanımı ile asfalt, farklı boyutlarda kırılarak 
hazırlanmış mineral agreganın uygun özellikteki bitüm 
veya bitümlü bağlayıcı ile belirli oranlarda homojen ola-
rak karıştırılarak hazırlanan bir bitümlü karışımdır. Yol 
üstyapı tabakalarının teşkilinde ve yüzeylerin kaplan-
masında kullanılmaktadır. 

Karışım tipine bağlı olarak genellikle bitümlü karışımın 
%93-%97’si agrega, %3-%7’si ise bitümdür. Gerektiğin-
de asfaltı ve bitümü iyileştiren katkılar da düşük oran-
larda kullanılmaktadır 

Asfalt karışımında agrega olarak belirli özelliklere sahip 
kırmataş, kırma çakıl ve kum gibi doğal veya yüksek fı-
rın cürufu gibi endüstriyel kaynaklı mineral malzemeler kullanılmaktadır. Bitüm ise ham petrolün damıtılmasından elde 
edilen bir yan ürün olup, en önemli fiziksel özelliği, ısıtıldığında yumuşaması ve daha akıcı hale gelmesi, soğuduğunda 
ise tekrar sertleşmesidir (termoplastik davranış). Bitümün diğer önemli bir özelliği de normal hava sıcaklığında bir katı 
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gibi davranmakla beraber, vizkos akışkanlığı ile yük altında kendini onarabilmesidir (viskoeleastik). Bu özellik uygula-
mada asfaltın tabandan gelen hareketlere uyum sağlayabilmesi ve trafik altında mikroskobik boyutta oluşan çatlakları 
kendiliğinden kapatması anlamına gelmektedir.

Farklı özelliklerde altı çeşit asfalt karışımı kullanılmaktadır. Bunlar: asfalt betonu, taş mastik asfalt, yumuşak asfalt, 
mastik asfalt, poröz asfalt, sıcak yayılan asfalt, çok ince kaplamalar için asfalt betonu, ultra ince kaplamalar için asfalt 
betonu.

Karışım tipi, yapılacak yolun trafik, iklim ve çevre şartları ile hizmet ömrüne ve maliyetine göre belirlenmektedir. Asfalt 
tabakalarında istenilen fonksiyonel gereklere uygun olarak Karayolu Teknik Şartnamesinde yer alan asfalt betonu ve taş 
mastik asfalt tipi karışım tipleri ülkemizde yagın olarak kullanılmaktadır. 

Karışım tipine göre agrega gradasyonu, iri, ince ve mineral filler içerecek şekilde en az 3 ayrı tane boyutu grubunun belirli 
oranlarda karıştırılmasıyla elde edilmektedir. Bitüm olarak kaplama sınıfı bitümler ( 40/60, 50/70 ven70/100 pen) ile 
modifiye bitümler kullanılmaktadır

Çeşitli sıcaklıklarda üretilebilen bitümlü karışımlar asfalt üretim sıcaklıklarına bağlı olarak 4 gruba ayrılmaktadır:

 ► Sıcak karışım asfalt (140°C - 180 °C)

 ► Ilık karışım asfalt (100°C-140 °C)

 ► Yarı ılık asfalt karışımı (70°C-100 °C)

 ► Soğuk karışım asfalt (<70°C) 

Üretim sıcaklıklarına bağlı olarak Görsel-1’de verildiği gibi, sıcak asfalt karışımından soğuk karışımlara doğru enerji tü-
ketimi dolayısı ile CO2 emisyonu azalmaktadır. Ülkemizde genellikle karayolları ve şehir içi yollarda sıcak karışım asfalt 
kullanılmaktadır. Ilık ve yarı ılık asfalt karışımları yeni teknoloji ürünleri olup kullanımı henüz yaygınlaşmamıştır. Soğuk 
karışım asfalt ise düşük trafikli yollarda kaplama malzemesi olarak veya bakım amacı ile üretilmektedir.

Görsel 1: Üretim sıcaklıklarına göre asfalt tipleri ve enerji tüketimi

Soğuk asfalt                         Yarı ılık asfalt                       Ilık asfalt                          Sıcak asfalt
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14.3. Sıcak Karışım Asfaltın Hazırlanması: Asfalt Plenti

Sıcak karışım asfalt üretiminde, 140-160ºC sıcaklıkta kurutulmuş ve ısıtılmış agrega ile yaklaşık aynı sıcaklığa kadar 
ısıtılarak viskoz sıvı hale getirilmiş bitüm, karışım dizaynı oranlarına uygun olarak asfalt plentlerinde karıştırılmaktadır. 
Görsel-2 ‘de agrega ve bitüm üretimi ile serme ve sıkıştırma işlemleri dâhil asfaltın üretimi ve uygulaması şematik olarak 
gösterilmektedir.

TAŞ OCAĞI BİTÜMÜN HAZIRLANMASI

ASFALT ÜRETİM TESİSİ

ASFALT YAPIMI

KONKASÖR

Görsel-2: Asfalt üretim ve uygulama şeması

Asfalt üretiminde hacim esaslı sürekli akış sistemli drum-miks ve ağırlık esaslı kesikli akış sistemli harman (Batch) tipi 
plentler kullanılmaktadır. Sektörde en yaygın olarak kullanılan asfalt plenti harman tipi plentlerdir. Harman tipi bir plentin 
ana üniteleri; soğuk besleme sistemi, bitüm besleme sistemi, agrega kurutucusu, karıştırma kulesi ve emisyon kontrol 
sistemidir. Karıştırma kule sistemi, sıcak silolar, tartım haznesi, bitüm tartım kovası ve bir karıştırıcıdan oluşmuştur. 
Tipik bir harman tipi plentin üniteleri Görsel-3’te verilmiştir. 

Asfalt üretiminde farklı fraksiyonlar halinde plent sahasında stoklanmış olan agrega, stoklardan alınarak, ayrı ayrı soğuk 
besleme silolarına beslenir. Her bir silo altındaki kapakların açıklığı ve taşıyıcı bandın hızı ayarlanarak agrega fraksi-
yonları tasarlanan karışım oranlarında kurtucu tamburuna beslenir. Ters akım sistemi ile çalışan ve Görsel 4’te göste-
rilen kurutucuya üst ucundan giren agrega tamburun dönüşü, iç cidarlardaki kanat konfigürasyonu ile aşağıya doğru 
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ilerlerken, kurutucunun alt ucuna yerleştirilmiş brülörden çı-
kan alev ve oluşan egzoz gazı agrega ile ısınır ve rutubetini 
kaybeder. Karışım sıcaklığına, bağlayıcı tipine bağlı olarak ag-
rega uygun sıcaklıklara kadar ısıtıtılır. Karışımda polimer ile 
modifiye edilmiş bitüm kullanılması halinde bitüm ve agrega-
nın sıcaklıkları 170-180 °C ‘a kadar ısıtılması gerekmektedir. 
Bu tip karışımlar sadece ağır trafiğe maruz kalan ve tekerlek 
izi sorunları olan yol kesimlerinde uygulanmaktadır. Kurutma 
ve ısıtma amacı ile brülörde yakıt olarak fuel oil ve doğal gaz 
kullanılmaktadır.

Kurutucudan çıkan sıcak agrega, genellikle kovalı bir elavatör 
ile karışım kulesinin tepesine taşınır ve burada bir seri titre-
şimli elekten geçerek, tipik olarak 4 adet sıcak siloya depo-
lanır. Isıtılmış, kurumuş ve tekrar boyutlarına ayrılmış olan 
agrega fraksiyonları tartılarak, tasarlanan oranda karıştırıcıya 
girmesi sağlanır. Agregaların karıştırıcıya girmesi ile eş za-
manlı olarak, depolama tankından tartım kovasına pompala-
nan ısıtılmış bitüm karıştırıcıya eklenir.

Bitüm besleme sistemi bir veya daha fazla sayıdaki tank 
ile pompa ve ölçme sisteminden oluşmaktadır. Yatay veya 
dikey depolama tanklarında bitüm kızgın yağ veya elektrikli 
ısıtıcı sistemleri ile pompalamaya ve ısıtılmış kuru agrega ile 
karıştırılmaya elverişli sıcaklığa kadar ısıtılır. Enerji tüketimini 
azaltmak için depolama tankları ve hatların ısı izolasyonlu olması gerekir. Isı kaybını önlemek için, kızgın yağ ve asfalt 
çimentosu ile ilgili bütün hatlarda ısı izolasyonu yapılmalıdır. 

Çift şaftlı karıştırma pedalleri olan karıştırıcıya öncelikle alınan agrega fraksiyonları kuru karıştırma işleminden (5sn) 
sonra, karıştırıcıya alınan bitüm ile karıştırılarak (25-35 sn) bitümün agrega tanelerinin üstünü tamamen kaplaması sağ-
lanır. Karıştırıcıda harmanlanmış karışım ( 2-6 ton arasında olabilir) açılan karıştırıcı kapağından taşıyıcı kamyona veya 
taşıyıcı bir sistem ile siloya taşınır.

Plent kurutucudan çıkan egzoz gazlarından toz tanelerinin ayrılması ve bacadan atmosfere temiz hava verilmesi için 
emisyon kontrol sistemleri ile donatılmıştır. 

Plent Üniteleri
1. Soğuk silolar
2. Silo kapakları
3. Sıcak elevatör
4. Kurutucu
5. Toz tutucu
6. Egzoz gazı bacası
7. Sıcak elevatör

8. Eleme ünitesi
9. Sıcak silolar
10. Tarım haznesi
11. Karıştırma filtresi
12. Filler deposu
13. Bitüm tankı
14. Bitüm tartım kovası

Görsel 3: Harman tipi plent üniteleri 

Görsel 4: Ters akımlı tipik bir kurutucu 
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14.4. Asfalt Plentlerinde Enerji Tüketimi 

Asfalt üreriminde harcanan enerji üretilecek karışım tipine, plentin özelliklerine, kullanılan enerji kaynağına, agrega tipine 
ve rutubetine, kullanılan bitümlü bağlayıcı tipine ve hava şartlarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Asfalt plentle-
rinde aşağıda belirtilen işlemler için uygun enerji kaynakları kullanılmaktadır:

 ► Agreganın depolama sahasından plente taşınması işlemlerinde kullanılan taşıt ve makinalarda tüketilen enerji 
(Motorin)

 ► Agreganın kurutulması ve ısıtılması amacı ile tüketilen enerji (Fuel- oil, doğal gaz, LNG)

 ► Bitümlü bağlayıcının depolama tanklarında ısıtılması ve pompalanması için harcanan enerji (Elektrik) 

 ► Malzemelerin plent üniteleri arasında taşınması için kullanılan bant ve konveyörlerin çalıştırılması için harcanan 
enerji (Elektrik)

 ► Agregayı eleme, depolama, tartma ve karıştırma ünitelerinin çalıştırılması için harcanan enerjisi (Elektrik)

 ► Karışıma ilave edilen katkılara ilişkin depolama, besleme ve karıştırma işlemleri için harcanan enerji (Elektrik)

Asfalt üretiminde enerji tüketimi ve sera gazı emisyonu asfalt endüstrisinin sürdürülebilirliği açısından büyük bir önem 
taşıdığından her üretim tesisi kendi verilerini toplayıp değerlendirmekte ve gerektiğinde bu verileri ilgili kuruluşlara bil-
dirmektedir. Toplanan veriler asfalt üretiminin birim maliyetini etkileyen en önemli parametre olduğundan konu ile ilgili 
birçok araştırma çalışması yapılmıştır. 

Ülkemizde 2004 yılında yapılan bir araştırmada kapasitesi 150-200 t/s olan 12 ayrı plentin bir yıllık üretiminden elde 
edilen verilere göre 1 ton asfalt için ortalama enerji tüketimi 9,3MJ elektrik enerjisi ve 7 litre 6 No’lu fuel-oil karşılığı enerji 
miktarı 264 MJ’dür. Diğer ülkelerde yapılan araştırma sonuçları da ülkemiz verilerine yakındır, örneğin İskoçya’da 2014 
yılında yapılan bir araştırmada 8 kWh/ton elektrik ve 9 litre/ton fosil yakıt harcandığı tespit edilmiştir. Ayrıca Norveç’te 
EN ISO 14025 standardı (Çevre Etiketleri ve Beyanları) kapsamında asfalt üretiminde yapılan çevresel ürün beyanına 
göre asfalt üretiminde enerji tüketiminin 386 MJ /ton olduğu ve bu tüketimin 334 MJ /ton fosil yakıttan kaynaklandığı 
tespit edilmiştir. 

Soğuk ve yağışlı havalarda asfalt üretiminde kurutma ve ısıtma maçlı yakıt tüketimi %92 seviyelerine ulaşmaktadır. 
Kurutucuda yakıt olarak fuel-oil yerine doğal gaz kullanılması ile enerji tasarrufu sağlamakta ve karbon emisyonu da 
azalmaktadır. Ülkemizde yapılan bir çalışmada doğal gaz kullanılan bir plentte fuel oil’e göre %22 oranında enerji tasar-
rufu, karbon emisyonunda ise %40’lık bir azalma sağlandığı tespit edilmiştir. 

Agregayı kurutmak için harcanan yakıt miktarı ısıtmak için harcanandan daha yüksek olduğundan agrega rutubeti enerji 
tüketiminde dikkate alınması gereken en önemli parametredir. Yapılan araştırmalar ile agrega rutubetinin her %1 artışı 
sonucunda 0,6 litre/ton daha fazla yakıt kullanıldığı ve 1,5 kg /ton’luk CO2 emisyonu artışına neden olduğu belirlenmiştir. 
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Enerji tüketimini etkileyen önemli parametrelere ilişkin 
grafikler Görsel 5’te verilmiştir. 

Bu grafiklerde brülör sisteminde hava /yakıt oranı, 
plent kapasitesi, agrega sıcaklığı ve baca gazı sıcaklığı 
ile yakıt tüketimi arasındaki ilişki gösterilmiştir. Yakıt 
tüketimi hava frekansının artışına paralel olarak art-
makta ve optimum bir seviyeden sonra azalmaktadır. 
Hava akımının tam yanmayı sağlayacak şekilde ayar-
lanması gerekmektedir. Aşırı hava önemli miktarda 
duman emisyonuna naden olmakta, ısıyı dağıtmakta 
ve enerji verimliliğini azaltmaktadır. Üretim kapasite-
si, agrega sıcaklığı ve baca gazı sıcaklığı artıkça yakıt 
tüketimi de artmaktadır. Kurutma tamburunun basıncı 
ve hava akımı enerji tüketimini ±%5 oranında etkile-
mektedir. Baca gazı sıcaklığı kurutucu tamburunun dönüş hızının ayarlanması ile kontrol edilebilir. Agreganın kurutul-
ması ve ısıtılması ile bitümün ısıtılması sırasında yaklaşık %20 civarında enerji kaybı olabilmektedir, bu sistemlerde ısı 
izolasyonu büyük bir önem taşımaktadır.

14.5. Asfalt Plentlerinde Enerji Verimliliğinin Artırılması 

14.5.1. Agrega Stokları ve Rutubet Kontrolü
Agrega stoklarında agrega rutubetinin azaltılması ve kontrol altında tutulması için gerekli tedbirler alınmalıdır. İnce ag-
rega fraksiyonları iri agregalara göre daha fazla su tuttuğundan özellikle ince agregaların kapalı ortamda stoklanması 
enerji tüketimini azaltır. Açık stok sahalarına eğim verilmesi veya tabanın serbest direnajı sağlayacak şekilde teşkil 
edilmesi gerekir. Ayrıca güneş alan yerlere yapılan stoklama ile rutubetin hızla azalması sağlanmaktadır. Agrega rutube-
tinin yanısıra, stoklardaki segregasyon istenilen agrega gradasyonun sağlanmasında sorunlara neden olmakta ve enerji 
tüketimini artırmaktadır. Stoklardan agrega yükleme ve taşıma işlemleri segregasyon olmayacak şekilde yapılmalı ag-
reganın kirlenmesi ve segregasyonu önlenmelidir. 

14.5.2. Soğuk Besleme Siloları
Soğuk besleme silolarında agrega rutubetini kontrol eden sensörler, düzenli kalibrasyon, motor hızı kontrol sistemleri, 
malzemelerden sıkça numune alınması, ızgaralar, silolar arası malzeme karışmasını önleyici bariyerler, soğuk havalarda 
toplayıcı bandın etrafını kapatan kayar kapaklar plentte enerji tasarufu sağlamakta ve maliyetleri azaltmaktadır.

14.5.3. Taşıyıcı Bant ve Konveyörler
Bantı temizleyen sıyırıcılar ile bant üzerine yapışmış tanelerin temizlenmesi, uygun gerginlik ayarı, doğrudan tahrikli 
dönüş makaraları ve üzerlerinin kapatılması ile enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

a) Hava frekansı - yakıt tüketimi ilişkisi
Hava frekansı
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c) Agrega sıcaklığı - yakıt tüketimi ilişkisi

b) Üretim kapasitesi - yakıt tüketimi ilişkisi

d) Baca gazı sıcaklığı - yakıt tüketimi ilişkisi

Görsel 5: Asphalt üretiminde enerji tüketimini etkileyen parametreler
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Kurutucu tambur
Kurutucuda iyi bir ısı yalıtımı yapılması ve hava kaçakların önlenmesi gerek-
mektedir. Kurutucudaki basınç ile hava akımı ayarlanarak etkin bir kurutma 
sağlanmalıdır. Baca gazı sıcaklığının yüksek olması ısının agregayı ısıtmak 
yerine havaya atılması anlamına gelmektedir.Kurutucu tambur içinde ısı-
nın iyi bir şekilde dağılmadığı durumlarda karşılıklı cidarlar arasında ısı 
farklılıkları olmakta ve etkin bir kurutma sağlanamamaktadır. Tambur için-
deki sıcaklık ölçen sensörler ile ısı dağılımı incelenebilmektedir. Agregayı 
tambur içinde dağıtan kanatların tasarımıda etkin bir ısıtmada önemlidir. 

Isı yalıtımı
Asfalt plentlerinde özellikle agreganın kurutma tamburunda ve bitüm tanklarında ısı yalıtımı büyük bir öneme sahiptir. 
Sistemde ısı kaçakları enerjinin boşa harcanması anlamına gelmektedir. Öncelik-
le işe 7/24 belirli bir sıcaklıkta tutulan bitüm tanklarından başlamak gerekir. Bir 
çalışmada 30.000-galonlluk bir yatay tankta izolasyonsuz 1.4 million BTU enerji 
gerekirken, 3 inç’lik bir yalıtımla, enerji tüketiminin 47.000 BTU’ya düştüğü görül-
müştür. Ayrıca bitüm besleme hatlarının izolasyonu ile de önemli miktarda enerji 
tasarrufu sağlanmaktadır.

Kurutucu tamburun izolasyonu çok önemli olup, infrared kamera ile tambur üze-
rinde yapılan sıcaklık ölçümlerinde 600°F geçen tamburun dış sıcaklığı, izolasyon 
ile 200°F’ın altına düştüğü görülmüştür. 

Plentin farklı yerlerine yerleştirilmiş infrared kameralar emisyon ve kurutma 
sistemlerindeki ısı kaçaklarının tespit edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca çalı-
şan ekipmanların, motorların, elektrik sistemlerinin ve taşıyıcıların infrared fo-
toğraflarının çekilmesi ile donanımlarda bir anormallik olup olmadığı kontrol 
edilebilir. Bir yerde normalden fazla ısınma varsa maliyeti artıran bir durum 
var demektir 

Brülör sistemi
Brülörün doğru ayarlanması, alev boyutunun ayarı, yakıtın uygun viskozitede olması, yakıt taşıyan sistemlerin, meme-
lerin ve fanların temizliğinin yapılması ile yakma sistemi kontrol altında tutul-
malıdır. Yakıt /Hava oranı kontrol edilerek tam yanmanın sağlanması ile enerji 
verimliliği artmaktadır. Baca gazı gözlenerek tam yanmanın olup olmadığı 
kontrol edilebilir. Aşınmış pulverizatörlerin zamanında değiştirilmesi yakıt za-
yiatını önleyecektir. Son yıllarda plentlerde fuel oil yerine sıvılaştırılmış doğal 
gaz kullanılmaktadır. Çevresel açıdan daha az emisyon yayan doğal gazın kul-
lanımı daha güvenli ve ekonomiktir.
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14.5.4. Bitüm Tankları
Arızaların zamanında giderilmesi, ısının sabit sıcaklıkta tutulması, yüzeylerin temizlen-
mesi, iyi bir sirkülasyon sağlanması ve emişin ısıtma seviyesinin üzerinden yapılması 
ve düzenli kalibrasyon, maliyetleri azaltır, eneji tasarrufu sağlar. Kızgın yağ sisteminin 
kontrolünü sağlayan donanımlar ve yalıtım ile enerji verimliliği artırılmaktadır. 

14.5.5. Emisyon Sistemi
Hava akımının ayarlanması, kanallarda deliklerin olmaması, toz filtrelerin uygun şekil-
de temizlenmesi, izolasyonu, kapılardaki kaçakların infrared kamera ile tespiti, filtrelerin 
kontrolü ve kışın sistemin üzerinin kapatılması ile enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

14.5.6. Üretim Planı
Üretimin planlanmasında ilk aşama enerji tüketimini azaltacak iş programlarının yapılmasıdır. Plentin sürekli olarak 
durdurulup yeniden çalıştırılması sonucu soğuyan plent ekipmanlarının yeniden ısıtılması enerji ihtiyacını artıracaktır. İyi 
bir programlama ile ihtiyaca uygun asfalt üretimi ile üretim maliyetleri azaltılabilir.

Asfalt depolanabilen bir malzeme olmadığından, üretim planı bileşen malzemeleri getiren tedarikçiler, asfaltı taşıyan ve 
serip sıkıştıran ekip ile doğrudan ilişkilidir. Sürekli iletişim içinde koordineli çalışılarak plent optimum şartlarda çalıştırı-
larak verimlilik artırılmalıdır. 

Ayrıca soğuk ve yağışlı havalarda asfalt üretiminde kullanılan enerji miktarı sıcak ve kuru havalara göre yüksek olduğun-
dan iyi bir programlama ile asfalt üretiminin şartnamelerde belirtilen mevsimlerde yapılması asfaltın kalitesini ve enerji 
verimliliğini artırır.

14.5.7. Kontrol ve Denetimlerin Yapılması
Plent sisteminin ve prosesinin etkinliğinin artırılması için ilk adım kontrol ve denetimdir. Denetimlerin profesyonelerce 
yapılması, tüm ünitelerin, proseslerin ve ham maddelerin gözden geçirilerek enerji verimliliğini azaltan faktörlerin tespit 
edilmesi gerekir. 

Üretilen bitümlü karışımın sürekli aralıklar ile şantiye laboratuvarında deneye tabi tutulması kaliteli üretimi sağlarken 
plent verimliliğini de artırmaktadır. Plentin işletilmesi sırasında plent operatörü ile sürekli iletişim içinde olunarak, üretim 
hakkında bilgi alınması, değerlendirilmesi ve zamanında müdehale edilmesi gerekmektedir. Düzenli eğitimler personelin 
etkin çalışmasını sağlar ve plantin verimliliğini artırır. Eğitimlerde en iyi uygulama teknikleri ve yeni stratejiler hakkında 
çalışanlar eğitilmelidir.Operatörün plent işletilmesi hakkında sahip olduğu bilgi ve deneyim asfalt üretiminin kaliteli ve 
etkin bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır. 
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14.5.8. Ekipmanların Bakımı ve Temizliği
Bir plentin verimliliğini artırmanın en önemli yolu düzenli bakımdan geçmektedir. Ancak kaynakların sürekli bakıma ak-
tarılması da verimliği artırmayabilir, zamanla donanımlardaki, aşınma ve kırılmalar yüksek maliyetler doğuracağından, 
bakımın yanısıra zamanında parçaların değiştirilmesi ve plentin yenilenmesi gerekebilir.

Plent ekipmanları toz, bitüm ve yağ birikintileri ile kirlenmektedir. Bu sistemler iyi çalışıyormuş gibi görünse de verimi 
düşüktür. Bu nedenle günlük ve düzenli bakım peryodlarında bu birikintilerin temizlenerek iyi çalışması sağlanmalıdır. 
Brülör üzerinde toz yağ gibi birikintier olursa plentin yakıt tüketimi artar. Kullanılan yakıtın da temiz olması gerekmekte-
dir. Bitüm tanklarının temiz olması önemlidir. Tank içinde birikmiş kalıntılar ısı transferine engel olur. Yıllık tank kontrol-
lerinde tankın temizlenerek gereksiz enerji harcanması önlenmelidir.

14.5.9. Enerji Tüketimini Azaltan Yeni Donanımların Takipi ve Yenilenmesi
Sistem ve proseste aşırı enerji tüketen kısımları tespit edilerek, yerine enerji verimliliği yüksek yeni sistemlerin araş-
tırılması ve kullanılması gerekir. Eski sistemlerin enerji verimliliği, genellikle düşüktür. Plentin enerji verimliliği yüksek 
donanımlar ile yenilenmesi kısa vadede maliyetli gözükse de uzun vadede ekonomi sağlayacaktır.

14.6. Asfalt Plentinde Enerji Verimliliği Sağlayan Yeni Teknolojiler

Asfalt plentlerinde çevresel etkileri azaltarak, maksimum verimle, kaliteli üretim yapmak günümüzün temel konusu 
olduğundan, son yıllarda plentin verimliliğini ve üretim kalitesini kontrol eden ve aşağıda bazılarının belirtildiği yenilikçi 
akıllı kontrol sistemleri geliştirilmiştir:

 ► Her yerden ulaşılabilen plent veri sistemi, 

 ► Otomatik soğuk besleme kontrol sistemleri,

 ► Kurutucu ve brülör için tam otomatik yakma sistemleri

 ► Zaman ayarlı kontollü elektirikli bitüm tankı ısıtıcıları,

 ► Otomatik tartım sistemleri 

 ► Otomatik sıcak silo kontrol sistemi, 

 ► Entegre bakım yönetim sistemi

gibi sistemler ile plentin daha verimli çalışmasını sağlanmaktadır.Plent etkinliğini kontrol eden software programları ile 
enerji tüketimine bağlı otomatik maliyetler hesaplanabilmektedir.

Ayrıca, ülkemizde %100 yerli sanayi ürünü, asfalt plentlerine entegre edilebilen agrega hazırlama sistemi ile agrega 
kapalı bir tesiste kırılarak ve elenerek doğrudan plente beslenmektedir. Bu teknikte agrega rutubet almamakta ve mal-
zeme kaybı da olmadığından %50’ye varan enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
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14.7. Sürdürülebilir Asfalt Üretim Teknikleri

14.7.1. Asfaltın Geri Kazanılması
Asfalt, %100 geri kazanılabilen, bir malzeme olarak, yapı malzemeleri arasında özel bir öneme sahiptir. Yoldan kazınmış 
olan asfalt belirli bir oranda yeni malzemeler ve gerekiyorsa gençleştirici katkılar ile karıştırılarak istenilen özelliklere 
sahip asfalt karışımı üretilebilmektedir. Genel olarak asfaltın geri kazanımda “yerinde” ve “üretim tesisinde” olmak üzere 
iki farklı metod uygunmaktadır. Belirli bir kalitenin sağlanması ve kontrollü bir üretim için genellikle plentte geri dönüşüm 
metodu kullanılmaktadır. Geri kazanılmış asfalt üretiminde kazınmış asfaltın yeni karışıma kontrollü bir şekilde ilavesi 
gerektiğinden, üretim prosesinde genellikle değişiklikler yapılır. Kazınmış asfalt yeni hazırlanacak karışıma soğuk ilave 
edildiği gibi çift tamburlu kurutucu veya Şekil 6’da verildiği gibi ilave bir kurutucu ile ön ısıtma yapılarak eklenebilir.

Geri kazanım prosesinde enerji tüketimi ve karbon emisyonu ham malzemelerin (agrega ve bitümlü bağlayıcı) işlen-
mesinde tüketilen enerji ve yayılan emisyon kadar azalmaktadır. Tamamı geri kazanılmış asfalt ile yapılan karışımlarda, 
enerji tasarrufu ve emiyon azalması yaklaşık %40’a erişmektedir.

Görsel 6: Kazınmış asfaltın ön ıstmasının yapıldığı çift tamburlu plent şeması

Bu azalmanın, kazınmış asfalt oranı %10 olan karışımlarda %4, %50 olan karışımda ise %20’ye vardığı tespit edilmiştir. 
Geri kazanılmış asfalt üretiminde düşük sıcaklık tekniklerinin kullanılması durumunda enerji tüketimindeki azalma %30- 
%50’lere ulaşmaktadır.

14.7.2. Ilık Karışım Asfalt
Modern asfalt plentlerine uyarlanan teknolojilerle asfalt sıcak karışım asfalt 
kalitesinde ancak daha düşük sıcaklıkta hazırlanabilmektedir. Ilık karışım 
tekniğinde mekanik ve köpüklendirme prosesleri ile organik ve kimyasal kat-
kıların yanısırıa hibrit sistemler de kullanılarak vizkozitesi azaltılan bitümlü 
bağlayıcı klasik karışıma göre daha düşük sıcaklıktaki agrega ile karıştırıl-
maktadır. WMA teknolojileri ile sağlanan yakıt tasarrufu, tipik olarak %10 ila 
%35 arasında değişmektedir. Yarı ılık asfalt karışımlarında yakıt tasarrufu 
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%50 veya daha fazla olabilmektedir. Bu teknikle toz ve duman emisyonları da %95’e varan oranda azaldığından, asfaltın 
çevresel etkileri de azalmaktadır. Ayrıca daha düşük sıcaklıklarda çalışıldığından işçilere daha güvenli bir ortam sağ-
lanmaktadır Düşük sıcaklıklardaki üretimde bitümün yaşlanması da azaldığından üretilen asfalt daha kaliteli ve uzun 
ömürlü olabilmektedir. 

14.8. Yararlanılan Kaynaklar

 ► Karayolu Teknik Şartnamesi, KGM, 2013

 ►  Asfalt Üstyapıların Ömrü döngü envanteri, Z.Temren ASMÜD, 2004

 ►  Guidance document for preparing product category rules (PCR) and environmental product declarations (EPD) 
for asphalt mixtures,2017 EAPA

 ►  Investıgatıon and analysıs on the two‐year energy consumptıon on Asphalt pavement in Lu’an city in China, Li 
Feng, Wan Shi‐lin, Xu Jian, Shi Xiao‐pei1, Li Ting‐gang1 and Zeng Wei1

 ►  Energy consumption analysis and prediction of hot mix asphalt, Xiaoyu huang, 2019,

 ►  Energy Efficiency through Best Practices at the Plant Meeker Equipment Co., Inc.2014

 ►  Quantifying the energy used in an asphalt coating plant, Iain Gillespie,2012

 ►  Asfalt %100 geri kazanılabilen yapı malzemesi, EAPA, ASMÜD ,2016

 ►  Ilık karışım asfalt uygulamaları ve performansı, Z.Temren ASMÜD,2016
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1. Yenilenebilir Enerjide Ulusal Görünüm ve Hedefler
Faruk Telemcioğlu

1.1. Dünyada Yenilenebilir Enerji Görünümü

Enerji, hayatın her alanında günlük yaşamımızın bir parçası ve refah seviyemizin göstergesi olarak algılanmaya başladı. 
Özellikle 18. yüzyıldan itibaren buharlı makinelerinin kullanımının yaygınlaşması ile çevre üzerinde bazı olumsuz etkiler 
de beraberinde geldi. Bu tarihten itibaren eldeki tüm hazır yakıt kaynakları kullanıldı ve fakat 20. yüzyılın son çeyreğinde 
kömür ve petrol gibi fosil yakıtların çevreye ve insan sağlığına etkileri giderek daha görünür hale geldi. Artan enerji ihti-
yacı ve çevre bilinci, kurumları yeni enerji kaynakları arayışına yönlendirdi, bu da alternatif kaynaklara ilgiyi artırdı.

Binlerce yıldır kullandığımız çeşitli enerji kaynaklarına başka bir gözle bakmaya ve yoğun enerji üretimi ihtiyacı için al-
ternatif olup olamayacağı üzerine düşünmeye ve araştırmalar yapılmaya başlandığında önümüze yeni imkânlar çıktığı 
görülmüştür. Binlerce yıldır yel değirmenleri rüzgâr yardımı ile çalıştırılıyor, yelkenli gemiler rüzgârın yardımı ile hareket 
ediyor, güneşin ısısından faydalanıyor ve akarsu su yatağına kurulan değirmenlerde un öğütülüyor.

1970’li yıllardan sonra ortaya çıkan petrol krizleriyle birlikte ekonomik anlamda da yeni ve sürdürülebilir kaynakların 
önemi iyice arttı ve tüm dünyada “yenilenebilir enerji” kavramı değer kazanmaya başladı. 

Öncelikle enerji üretiminde çeşitlilik ilkesinden hareketle su kaynakları kullanılarak hidroelektrik santraller kurulmaya 
başladı. Bu sayede hem su kaynaklarının ıslahı hem de elektrik enerjisinin “yenilenebilir” olarak üretimi gerçekleştirildi. 
Aynı tarihlerde nükleer enerji teknolojisi ve yatırımları da gelişti fakat yaşanan çevre ve sağlık sorunları nedeniyle, özel-
likle de 26 Nisan 1986’da yaşanan Çernobil faciasından sonra, diğer kaynaklara yönelim hız kazandı.

1990’lı yıllardan itibaren mekanik teknolojisinde yaşanan gelişmeler sayesinde “rüzgâr türbinlerini” ve rüzgârın yenile-
nebilir enerji gücünü kullanma olanağı bulduk. Artık sadece karada değil “off shore” olarak adlandırılan deniz üstünde 
rüzgâr enerji santralleri kuruluyordu. 2000’li yılların başından itibaren ise Almanya’nın öncülüğünde başlayan ve bir 
dalga şeklinde Avrupa’ya yayılan yenilenebilir enerji yatırımlarında önemli artışlar yaşandı. Özellikle fotovoltaik güneş 
enerjisi teknolojilerinde artan verimlilik ve azalan maliyetler sonucunda gündelik hayatımızda bu teknolojilerin kullanımı 

KISIM 1: YENİLENEBİLİR ENERJİ VE 
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
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yaygınlaştı. Fotovoltaik güneş panelleri ile kurulan elektrik üretim tesislerinin sayısı gün geçtikçe arttı ve günümüzde 
elektrik üretim sistemi içerisinde önemli bir değer haline geldi.

2010 yılına kadar fotovoltaik teknolojisindeki öncü rolü Avrupa ve özellikle Almanya oynuyordu. Çin Halk Cumhuriye-
ti’nin artan enerji ihtiyacı ve sürdürülebilir enerjiye dönük ekonomik ve politik ilgisi bu rolün değişmesine neden oldu. 
Çin Halk Cumhuriyeti fotovoltaik teknolojisinin hem uygulama hem de üretim açısından lokomotifi olan ülke durumuna 
geçti. Bu değişimle birlikte Uzak Doğu ülkeleri güneş enerjisi fotovoltaik hücre ve panel üretiminde tüm dünyanın en 
önemli tedarikçisi durumuna geldi.

Dünyada enerjinin tüketimine baktığımızda toplam enerjinin %51’ini ısınmada kullanıyoruz ve bunun sadece %10,1’i 
yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. Ulaşımda kullandığımız enerjininse %3,3’ü yenilenebilir enerji kaynakların-
dan elde ediliyor. Yenilenebilir enerjinin payının en yüksek olduğu alanın ise elektrik olduğunu görüyoruz. Toplam enerji 
tüketimi içerisindeki payı %17 olan elektrik enerjisinin yaklaşık %26,4’ü yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor.

Görsel 1: Enerji tüketim alanları ve yenilenebilir enerjinin payı1

2019 yılında enerji alanında yapılan yatırımların toplam tutarı 301,7 milyar ABD dolarıdır. Yatırımların dağılımına baktı-
ğımızda en büyük payı yenilenebilir enerjinin aldığını görüyoruz. Bu gelişmenin iki temel nedeni olduğunu söyleyebiliriz. 
Çevreyi koruma kaygısı ve iklim mücadelesinin yanında yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretiminde, özellikle de 
elektrik üretiminde, maliyeti en düşük enerji kaynakları olması bunda büyük bir rol oynuyor. Malzeme maliyetlerindeki 
düşüş ile kullanılan teknolojinin gelişimi ve verimlilik artışı da kayda değer sebepler arasında sayılır. 

1. REN 21 Renewable Global Status Report 2020, sayfa 33.
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Görsel 2: 2019 yılı enerji yatırımlarının enerji türlerine göre dağılımı2

2019 yılı verilerine göre dünyada 200 GW’tan fazla yenilenebilir enerji tesisi kuruldu ve bunun yarıdan fazlası güneş 
enerjisi fotovoltaik tesisi oldu. Bunu sırası ile rüzgâr enerjisi tesisleri (yaklaşık 60 GW), hidroelektrik tesisleri ve diğer 
yenilenebilir enerji kaynakları takip ediyor.

Görsel 3: 2019 yılında devreye alınan yenilenebilir enerji tesislerinin kurulu gücü3

2. A.g.e., s. 173.
3. A.g.e., s. 46.
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Toplam enerji (ısı, elektrik, yakıt vb.) tüketiminde yenilenebilir enerjinin payına baktığımızda ise toplam enerji tüketiminin 
%17,9’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığı görülüyor. 

Görsel 4: Toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payı4

2019 sonunda toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin tahmini payı ise %27,3 seviyelerindedir.

Görsel 5: Toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin tahmini payı5

4. A.g.e., s. 32.
5. A.g.e., s. 48.
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2020 yılı başında yayınlanan verilere göre güneş enerjisi fotovoltaik gücü 2019 yılında eklenen 115 GW artışla birlikte 
toplamda 627 GW büyüklüğe ulaştı.

Görsel 6: Küresel güneş enerjisi fotovoltaik kurulu gücü ve yıllara göre gelişimi: 2009-20196

Güneşin ve rüzgârın diğer elektrik üretim kaynaklarından daha fazla ve daha hızlı gelişiminin ana nedeninin elektrik üre-
tim maliyetlerindeki düşüş olduğu söylenebilir. Maliyetlerdeki azalma, çeşitli kaynaklara göre hesaplanan Seviyelendiril-
miş Enerji Maliyetlerinin (LCOE: Levelized Cost of Energy) karşılaştırılması ile elde edilir. Seviyelendirilmiş Enerji Maliyeti 
bir enerji türü için yapılan toplam yatırımın yıllara göre belirlenmesi ve elde edilen bu bir yıllık maliyetin bir yıl içerisinde 
üretilen elektrik enerjisi miktarına bölünmesi ile bulunur. Çeşitli enerji kaynaklarına göre hesaplanan Seviyelendirilmiş 
Enerji Maliyeti incelendiğinde bu iki yenilenebilir kaynağın maliyetlerinde son 10 yılda sağlanan avantajı görebiliriz.

6. A.g.e., s. 107.
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Görsel 7: Seviyelendirilmiş Enerji Maliyetleri (LCOE)7

1.2. Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Görünümü

Türkiye hızlı büyüyen bir ülke olarak sürekli artan bir enerji talebine sahiptir. Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik Kalkınma ve 
İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD ) ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 
ekonomilerden biri olan Türkiye’nin birincil enerji (petrol, doğal gaz, kömür, odun gibi doğrudan tüketilebilen enerji kay-
nakları) arzı 2019’da 144.39 bin TEP (Ton Eşdeğer Petrol) idi. Birincil enerji arzında yerli kaynakların payı 2019’da %31’e 
ulaştı. Brüt elektrik tüketim talebi 2019 sonunda 304,25 TWh oldu. 2014 ve 2019 yıllarında elektrik talebinde %18’lik artış 
meydana geldi8. Türkiye’nin brüt elektrik talebinin referans senaryoda 2023’te 376 TWh ve 2039 yılında ise 639 TWh 
seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor9

7. Lazards-levelized-cost-of-energy-version-130-vf S:7
8. https://www.dunyaenerji.org.tr/turkiye-enerji-denge-tablolari/2019 ve 2014
9. Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Görünümü, Mevzuatı ve Uygulamaları Sunumu, M. Çalışkan, 24 Ekim 2019, Gaziantep.
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Görsel 8: Türkiye 2019-2039 yılları arası tahmini elektrik tüketim talebi10

Türkiye’nin kurulu güç gelişiminde yenilenebilir enerjinin payı hızlı bir şekilde artıyor. 2021 yılı Mart ayı verilerinden Türki-
ye elektrik kurulu gücünün 92.069.7 MW’a ulaştığı ve bunun 45.908 MW’lık kısmının yerli ve yenilenebilir enerji kaynak-
larından oluştuğunu görüyoruz. Bu da toplam 9.158 santralden oluşan kurulu kapasitenin %51,94’ünün yerli ve yenile-
nebilir enerji kaynaklarından oluştuğu anlamına gelir.

Tablo 1: Birincil kaynaklara göre santral adetleri ve kurulu güç

10. Çalışkan, Mustafa. “Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Görünümü, Mevzuatı ve Uygulamaları” Sunumu. 24 Ekim 2019, Gaziantep.
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Görsel 9: Kaynaklara ve kuruluşlara göre kurulu güç11

Türkiye’nin toplam kurulu kapasitede 2001 ve 2020 yılları arasındaki değişimi aşağıdaki grafikten incelenebilir. 

Görsel 10: Türkiye’de toplam kurulu kapasiteye göre değişim

11. TEİAŞ Kurulu güç raporları https://www.teias.gov.tr/tr-TR/kurulu-guc-raporlari 
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TEİAŞ verilerine göre 2020 yılında Türkiye’de toplam 290,77 TWh’lık elektrik enerjisi üretildi. Yenilenebilir enerjinin elekt-
rik enerjisi üretimindeki rolünü incelediğimizde ise toplam enerji üretimimizin %43,94’ünün yenilenebilir enerji kaynak-
larından sağlandığı ve %61,71’lik kısmının yerli ve yenilenebilir enerjiden gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. 2020 yılındaki 
elektrik tüketimi 290,93 TWh olarak gerçekleşti12.

2020 YILI ÜRETİMİ (MWh)

TOPLAM ÜRETİMİ (MWh)

290.774.020

Doğal Gaz

İthal Kömür

Barajlı

Linyit
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Biyokütle

Taş Kömür

Asfaltit Kömür

Güneş

Fuel Oil

68.072,555 Güneş 6667 (%7,0)

Güneş %0,1
Doğal Gaz %23,4Jeotermal %3,2

Akarsu %7,1

Linyit 10120 (%10,6)

Doğal Gaz 25673 (%26,9)

Barajlı 22925 (%24,0)
İthal Kömür 8987 (%9,4)

Rüzgâr 8832 (%9,2)

Rüzgâr %8,4

Linyit %13,0

Barajlı %19,7

İthal Kömür
%21,5

Akarsu 8059 (%8,4)

62.466,466

57.320,772

37.789,515

24.486,679

20.513,348

9.316,382

4.065,611

3.785,737

2.222,875

421,041

313,039

2020 YILI KURULU GÜÇ (MW)

2020 YILI ÜRETİME KATKI ORANI

Görsel 11: Türkiye’de 2020 yılı itibarıyla kaynaklara göre enerji üretim miktarı13 (GWH)

12. https://www.elektrikport.com/haber-roportaj/turkiye-2020-elektrik-istatistikleri/
13. https://www.elektrikport.com/haber-roportaj/turkiye-2020-elektrik-istatistikleri/22927#ad-image-0
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Tablo 2: Türkiye’de elektrik enerjisi kurulu gücünün enerji kaynaklarına göre dağılımı14

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Termik Kaynaklar 32.278,5 33.931,1 35.027,2 38.648,0 41.801,8 41.903,0 44.411,6 46.926,3 46.908,6 47.663,0 49.406,9

Hidroelektrik 15.831,2 17.137,1 19.609,4 22.289,0 23.643,2 25.867,8 26.681,1 27.273,1 28.291,4 28.503,0 30.983,9

Rüzgâr 1.320,2 1.728,7 2.260,6 2.759,7 3.629,7 4.503,2 5.751,3 6.516,2 7.005,4 7.591,2 8.832,4

Güneş Enerjisi     40,0 248,8 832,5 3.420,7 5.062,8 5.995,2 6.667,4

Jeotermal 94,2 114,2 162,2 310,8 404,9 623,9 820,9 1.063,7 1.282,5 1.514,7 1613.2

Toplam 49.524,1 52.911,1 57.059,4 64.007,5 69.519,6 73.146,7 78.497,4 85.200,0 88.550,8 91.267,0 95.890,6

Ülkemizdeki elektrik enerjisi kurulu gücünün son yıllardaki gelişimine baktığımızda en yüksek artışın güneş enerjisi, jeo-
termal enerji ve rüzgâr enerjisinde olduğu görülebilir. Bunun yanında hidroelektrik kurulu gücünde de artış söz konusu-
dur. Son 3 yılda artışın en fazla olduğu enerji kaynağının ise güneş enerjisi fotovoltaik uygulaması olduğu görülmektedir. 
Fosil kaynaklı termal elektrik kurulu gücünde azalma olmuştur. Bu azalma, doğal gaz çevrim santrallerinin kapanması 
ile açıklanabilir.

23/07/2019 tarihli ve 30840 sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer’inde yayımlanan 11. Kalkınma Planına göre Cumhuriyeti-
mizin 100. yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi içindeki payının %38,8 olması hedefleniyor.

Tablo 3: 11. Kalkınma Planı'nda yer alan hedefler 

Ülkemiz mevzuatı kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarını şöyle sıralayabiliriz:

 ► Rüzgâr Enerjisi
 ► Güneş Enerjisi
 ► Jeotermal Enerji
 ► Biyokütle Enerjisi
 ► Biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil)

14. https://www.teias.gov.tr/tr-TR/turkiye-elektrik-uretim-iletim-istatistikleri
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 ► Çöp dâhil diğer atıklardan enerji elde edilmesi amacıyla üretilen gaz (çöp gazı)
 ► Dalga, akıntı enerjisi ve gel-git 
 ► Kanal veya nehir tipi hidroelektrik üretim tesisi kurulmasına uygun elektrik enerjisi üretim kaynakları
 ► Rezervuar alanı on beş kilometrekarenin altında olan hidroelektrik üretim tesisi kurulmasına uygun elektrik enerjisi 

üretim kaynakları
Türkiye, enerji stratejisi ve politikaları kapsamında yenilenebilir enerjinin enerji arzındaki payını artırma ve sistem enteg-
rasyonunu sağlama konusunda önemli hedefler belirledi.

Yenilenebilir enerji potansiyeline baktığımızda bu hedeflere kolayca ulaşabileceğimiz görülür. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın yaptığı araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli aşağıda görülebilir.

Görsel 12: Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli
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Buna göre Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli rüzgârda 48.000 MW, güneşte 1635 kWh-m²/yıl, jeotermalde 
31.500 MWt, biyokütlede 8,6 milyon TEP, hidrolik 160.000 GWh/yıl olarak hesaplanmıştır.

1.2.1. Güneş Enerjisi
Ülkemizin güneş enerjisi potansiyelini gerçekçi olarak algılayabilmek için Avrupa’nın güneş enerjisi potansiyel haritasına 
bakmak yeterli olur. 

Türkiye’nin güneş enerjisi değerlerine baktığımızda ortalama yıllık güneşlenme süresi 2741,07 saat/yıldır, ortalama gün-
lük güneşlenme süresi 7,5 saat/gündür, yıllık toplam ışınım şiddeti 1.635 kWh/m²-yıl ve ortalama günlük toplam ışınım 
şiddeti 4,18 kwh/m²-gün’dür. Avrupa’daki hemen hemen tüm ülkelerden yüksek olan bu potansiyeli değerlendirmek 
ülkemize önemli avantajlar sağlayabilir.

Görsel 13: Avrupa ve Türkiye’de toplam güneş radyasyonu

Türkiye’de güneş enerjisinden en çok yararlanma yöntemi, kolektörler aracılığıyla güneş ısısı temelli evsel su ısıtma 
sistemleridir. Türkiye 19,6 milyon m² 15 kurulu kolektör alanı ile dünyanın önde gelen ülkelerinden biri konumundadır.16 

Bunun dışında elektrik enerjisi ve ısı üretimi için kayda değer sayılmayacak oranda parabolik sistemler ve yoğunlaştırıcılı 
deneme sistemleri bulunur. Güneş ısısından yararlanarak su ısıtma sistemlerinden sonra en yaygın kullanımı fotovoltaik 
güneş enerjisi sistemleridir. 

Türkiye’nin genel enerji üretim ve tüketim profilinde özellikle fotovoltaik güneş enerjisi sistemlerin gelişimi “21.07.2011 ta-
rihli ve 28801 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik sayesinde başladı ve 10.03.2012 
tarih ve 28229 sayılı “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ” 
ile önemli bir oranda hızlandı. 

Türkiye’de şebekeye bağlı güneş enerjisi elektrik kurulu gücü 2014 Aralık ayı sonu itibarıyla toplam 40 MW iken 2019 
yılı sonunda 5.995 MW düzeyine ulaştı. TEİAŞ’ın yayımladığı Mart 2021 kurulu güç raporuna göre toplam 7779 sant-
ralde güneş enerjisi kurulu gücü 6964 MW’tır. Bu santrallerin 515,4 MW’lık kısmı lisanslı güneş enerjisi santralleri olup 

15. https://enerji.gov.tr/eigm-yenilenebilir-enerji-kaynaklar-gunes
16. http://www.yegm.gov.tr/yenilenebilir/g_enj_tekno.aspx
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geriye kalan 6.448,64 MW gücündeki santraller ise lisanssız 
elektrik üretim kapsamında kurulmuş tesislerdir. Lisanssız 
GES’ler 2020 yılı boyunca brüt toplam elektrik tüketiminin 
%3,66’lık kısmını sağlamıştır.17

Ülkemizde kurulu fotovoltaik temelli güneş enerjisi tesis-
lerine baktığımızda büyük oranda Orta Anadolu ve Orta 
Anadolu’nun güneyinde Toroslar-Konya ovası gibi kıraç ve 
yüksek kesimlerde yoğunlaştığını görebiliriz. Bu bölgelerin 
deniz seviyesinden yüksekte ve güneşe daha yakın olma-
sı, hava sıcaklığının güney sahil kesimlerine nazaran daha 
serin olması, güneş ile panel arasında toz bulutu, nem gibi 
katmanların bulunmaması ve en önemlisi de tarıma elverişli 
olmayan kıraç alanlar arasında yer almaları güneş enberisi 
tesislerinin tercih edilmelerinde önemli rol oynar. 

Görsel 15: 2021 yılı Mart ayı sonu itibarıyla Türkiye’de lisanssız GES kurulu gücün illere göre dağılımı18

17. http://www.yegm.gov.tr/yenilenebilir/g_enj_tekno.aspx
18. Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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Görsel 14: Güneş enerjisi kurulu gücünün son yıllardaki değişimi
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1.2.2. Rüzgâr Enerjisi
Yapılan çalışmalara göre ülkemizdeki rüzgâr enerjisi potansiyeli yaklaşık 48.000 MW düzeyindedir. Bunun 38.000 MW’lık 
bölümü karasal rüzgâr enerjisi kapasitesi olup 10.000 MW’lık bölümü deniz üstü (off shore) rüzgâr enerjisi potansiyeli 
olarak değerlendirilir.

KAPASİTE
FAKTÖRÜ
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Görsel 16: Türkiye’de rüzgâr enerjisi kapasite faktörü

Türkiye’de şebekeye bağlı rüzgâr elektrik kurulu gücü 2008 Aralık ayı sonu itibarıyla toplam 364 MW iken 2020 yılı so-
nunda 8.832,4 MW’a ulaşmıştır. Bu santrallerin 70,8 MW’lık bölümü lisanssız, geri kalanlar ise lisanslı rüzgâr santralle-
ridir. TEİAŞ’ın yayınladığı Mart 2021 tarihli kurulu güç raporuna göre toplam 333 santralde rüzgâr enerjisi kurulu gücü 
9.360,6 MW’tır.

Görsel 17: Rüzgâr enerjisi kurulu gücünün son yıllardaki değişimi
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Rüzgâr enerjisi santrallerinin bölgelere göre dağılımına baktığımızda en fazla tesisin %38,5 ile Ege’de ve %34,7 ile Mar-
mara Bölgesi’nde olduğu görülebilir. Bu bölgeleri sırası ile %9,4 ile İç Anadolu Bölgesi, %3,7 ile Karadeniz Bölgesi, %1,2 
ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi izler.

Görsel 18: Türkiye'de rüzgâr santrallerinin dağılımı

1.2.3. Biyokütle Enerjisi
Biyokütle biyolojik kökenli fosil olmayan organik madde kütlesidir. Biyokütle terimi çok geniş anlamda yaşayan orga-
nizmalardan üretilen madde anlamına gelir. Ana bileşenleri karbonhidrat bileşikleri olan bitkisel ve hayvansal kökenli 
tüm doğal maddeler biyokütle enerji kaynağı, bu kaynaklardan elde edilen enerji ise biyokütle enerjisi olarak tanımlanır.

Örneğin, odun, tarımsal atıklar (saman, mısır koçanları, pamuk atıkları vb.) şehir kanalizasyon atıkları, endüstriyel orga-
nik atıklar (şeker sanayisinden küspe vb.) biyokütle enerji kaynaklarıdır. Geleneksel olarak biyokütle, ateşin bulunuşun-
dan günümüze bilinen ve kullanılan bir enerji kaynağıdır. Modern anlamda biyokütlenin kullanımı ise 21. yüzyılda başla-
dı. Biyokütle enerjisi modern anlamadaki uygulamalarda biyogaz, biyoetanol, biyodizel, biyomentanol, biyodimetileter, 
biyoyağ gibi enerji kaynaklarına dönüştü. Yaygın olarak kullanılan ise biyodizel, biyoetanol ve biyogazdır.19

Ülkemizdeki biyokütle enerji potansiyeli ve bu alanda yapılacak çalışmalara esas olmak üzere tüm veriler Enerji İşleri 
Genel Müdürlüğü (EİGM) tarafından hazırlanan Biyokütle Enerjisi Potansiyeli Atlası’ndan (BEPA) elde edilebilir. BEPA 
Ocak 2020 verilerine göre Türkiye’de,

 ►  422.832.374 adet hayvan vardır. Bu hayvanların yıllık 193.878.079 tonluk atığından üretilebilecek enerji miktarı ise 
yıllık 4.385.371 TEP (ton eşdeğeri petrol) seviyesindedir.

 ►  Yılda 184.593.134 ton bitki üretilerek 62.206.754 ton bitkisel atık oluşur ve bu atıklardan yılda 6.009.049 TEP enerji 
üretimi yapılabilir.

 ►  81 ilde ortaya çıkan evsel ve belediye atık miktarı ise yıllık 32.170.975 tondur. Bu atıklardan enerji üretim potansiyeli 
ise yılda 3.373.011 TEP’tir.

 ►  Ülkemizde yılda 3.914.904 ster orman artığı oluşur. Bu atıklardan ise yılda 859.899 TEP enerji üretimi gerçekleş-
tirilebilir. Bu verilere göre ülkemizin atıklardan enerji üretim potansiyeli 14.627.331 TEP/yıl olarak ifade edilir.

19. Yılmaz, Mutlu. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 4(2), 33-54 (2012)
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Görsel 19: Biyokütle enerjisine dayalı kurulu gücün yıllara göre değişimi20

Ülkemizdeki biyokütle elektrik üretim tesisleri incelendiğinde hem sayısal hem de güç olarak ilk sırada belediyelerin katı 
atık tesisleri gelir. Toplam biyokütle kurulu gücünün %53’ünü bu tesisler oluşturur. İkinci sırada ise bunu kurulu gücün 
%29’unu oluşturan termal bertaraf tesisleri yer alır. Yakma, gazlaştırma ve piroliz yöntemi ile çalışan toplam 20 tesis 
faaliyette bulunur. Biyokütle alanında çalışan diğer tesisler toplamı 45’tir ve bu firmalar biyometanizasyon yöntemi ile 
elektrik üretimi yaparlar, toplam kurulu gücün %18’i bu kuruluşlara aittir.21

1.2.4. Jeotermal Enerji
Yapılan çalışmalara göre ülkemiz jeotermal kaynaklarının teorik ısı potansiyelinin 31.500 MWt olduğunu görürüz. Elekt-
rik enerjisi üretme potansiyeli 2.000 MWe düzeyindedir.

Türkiye, jeotermal enerji potansiyeli bakımından Avrupa’da 1. dünyada 7. sırada bulunur. Potansiyel oluşturan alanların 
%78’i Batı Anadolu, %9’u İç Anadolu, %7’si Marmara Bölgesi, %5’i Doğu Anadolu'da ve %1’i diğer bölgelerde yer alır. 

Jeotermal kaynakların %90’ı düşük ve orta sıcaklık özelliklerine sahiptir ve doğrudan uygulamalar (ısıtma, termal turizm, 
mineral eldesi vb.) için uygundur, %10’u ise dolaylı uygulamalarda (elektrik enerjisi üretimi) kullanılabilir.

20. https://enerji.gov.tr/eigm-yenilenebilir-enerji-kaynaklar-biyokutle
21. Türkiye’de yenilenebilir enerji genel görünümü mevzuat ve uygulamaları sunumu, M. ÇALIŞKAN, 24 Ekim 2019, Gaziantep
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Görsel 20: Türkiye’de tespit edilmiş jeotermal kaynak alanları

Türkiye’de jeotermal elektrik santralleri kurulu gücü 2008 Aralık ayı sonu itibarıyla toplam 30 MW iken 2020 yılı sonunda 
1613 MW’a ulaştı. TEİAŞ’ın yayınladığı Haziran 2020 kurulu güç raporuna göre bu güç toplam 15 santralde üretilmektedir.22 

Görsel 21: Jeotermal enerjiye dayalı kurulu gücün yıllara göre değişimi23

22. https://www.teias.gov.tr/tr-TR/kurulu-guc-raporlari ERİŞİM TARİHİ
23. https://enerji.gov.tr/eigm-yenilenebilir-enerji-kaynaklar-jeotermal
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Jeotermal enerjinin dolaylı kullanımı ile elektrik enerjisi üretilirken doğrudan kullanımı ile konutlar, sağlık tesisleri, seralar 
ısıtılır, ısı pompaları aracılığı ile ısıtma soğutma yapılır ve meyve sebze kurutma tesisleri jeotermal kaynak kullanılarak 
çalıştırılır. 

Jeotermal kaynak, birçok bölgede konutların ısıtılması için kullanılır. İzmir Balçova, Narlıdere, Bergama, Dikili, Ankara 
Kızılcahamam, Balıkesir Bigadiç, Edremit, Gönen Güre, Sındırgı, Afyonkarahisar – Sandıklı, Ağrı – Diyadin, Denizli – Sa-
rayköy, Kırşehir, Kütahya – Simav, Manisa – Salihli, Nevşehir – Kozaklı ve Yozgat – Sorgun ilçelerinde toplam 140.000 
konut jeotermal kaynak ile ısınır. 

Bunu yanında ülkemizde 46.000 konut eşdeğeri ısıtma gücünde termal ve sağlık tesisleri jeotermal kaynaktan yararla-
nılarak ısıtılır. Ayrıca yaklaşık 400 kaplıca mevcuttur.

Tarımda jeotermal kaynaktan faydalanılır, yaklaşık 428.000 m2’lik alana sahip seralar ısıtılır bunun yanında meyve-sebze 
kurutma işleminde kullanılır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak konutların ve ticari binaların ısıtma soğutma ihtiyacını karşılayan ve günü-
müzde revaçta olan ısı pompaları da 43 MWt gücünde jeotermal enerji kaynağını kullanır. 

Ülkemizde jeotermal kaynağın direkt kullanımı yaklaşık 3495 MWt gücündedir ve bu da 340.000 konut eşdeğeri enerjiye 
denk gelir. Ülkemizdeki jeotermal ısı potansiyelinin yaklaşık %10’unu kullanıyoruz.24

1.2.5. Hidroelektrik 
Türkiye’de yıllık ortalama yağış yaklaşık 574 mm olup, yılda ortalama 450 milyar m3 suya tekabül eder. Ülkemizin brüt 
yer üstü suyu potansiyeli 185 milyar m3’tür.

Günümüz teknik ve ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli maksatlara yönelik olarak tüketilebilecek yer üstü suyu po-
tansiyeli yılda ortalama toplam 94 milyar m3’tür. 18 milyar m3 olarak belirlenen yeraltı suyu potansiyeli ile ülkemizin tü-
ketilebilir yer üstü ve yeraltı suyu potansiyeli yılda ortalama toplam 112 milyar m3’tür ve bunun, 54 milyar m3’ü kullanılır. 
Bunun 40 milyar m³’ü sulamada, 7 milyar m³’ü içme-kullanmada ve 7 milyar m3’ü de sanayide kullanılır (MMO TEG 2020 
Hidroelektrik raporu).

Ülkemizin mevcut su potansiyeline göre hidroelektrik kurulu güç potansiyelimiz 55.000 MW olup bu güç ile enerji üretim 
potansiyelimiz 180.000 GWh/yıldır.

24. “Renewable Energy Policy Focusing on Geothermal Development in Turkey” sunumu M. Çalışkan, 28 Ocak 2020.
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25

Görsel 22: Türkiye yağış haritası

Ülkemiz hidroelektrik kurulu gücü 2001 yılında toplam 11.673 MW iken 2021 yılı sonunda 28.291 MW’a ulaştı. TEİAŞ’ın 
yayınladığı Haziran 2020 kurulu güç raporuna göre toplam barajlı hidroelektrik santral sayısı 127’dir, bu santrallerin kurulu 
gücü 21.131 MW, akarsular üzerine kurulu hidroelektrik santral sayısı 559 ve bu santrallerin kurulu gücü 7.884 MW’tır.26
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Görsel 23: Yıllara göre hidroelektrik kurulu güç değişimi

25. http://cografyaharita.com/haritalarim/2cturkiye-yagis-haritasi.png 
26. https://www.teias.gov.tr/tr-TR/kurulu-guc-raporlari
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2. Güneş Enerjisi Sistemi ve Ekipmanı
Faruk Telemcioğlu

1.1. Fotovoltaik Etkiye Dayalı Güneş Enerjisi Sistemleri (Fotovoltaik Sistemler)

Fotovoltaik paneller, yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken malzemelerdir. 
Güneş pili ya da güneş hücresi olarak da adlandırılan malzemelerin birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey 
alana monte edilmesiyle oluşan enerji üreteçleridir. Güneş hücrelerinin yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde biçim-
lendirilebilir. Hücrelerin birleşiminden oluşan güneş panellerinin alanları genellikle 100 cm²-200 cm² arasındadır. Güneş 
hücrelerinin kalınlıkları ise 0,2-0,4 mm civarıdır. Güneş hücreleri / pilleri fotovoltaik ilkeye dayalı çalışır, yani üzerlerine 
ışık düştüğü zaman elektrik akımı oluşur. Güneş enerjisi hücresinin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, güneşten gelen 
ışık fotonlarıdır.

Güneşten gelen enerji fotovoltaik panellerde kullanılan hücrenin yapısına bağlı olarak %5 ile %47 arasında bir verim-
le elektrik enerjisine çevrilebilir. Güç talebine göre fotovoltaik paneller birbirine seri ya da paralel bağlanarak birkaç 
Watt’tan Gigawatt’lara kadar istenilen güçte sistem oluşturulabilir. Fotovoltaik panellerde kullanılan hücreler genel ola-
rak aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

Görsel 1: Fotovoltaik panellerde kullanılan hücre tipleri

Hücre Tipleri

Kristal Silisyum 
Hücreler

Tek Kristalli 
Hücreler 

Çok Kristalli 
Hücreler

İnce Film 
Hücreler

Amorf Silisyum 
Hücreler

Bakır İndiyum 
Diselenid

Kadmiyum 
Tellurid (CdTe)

Çoklu Bağlantılı-[Multi 
junction] Perovskit

KISIM 2: GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ
 VE UYGULAMALARI
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Yukarıda verilen sınıflandırma sektörde kullanılan en genel sınıflandırma olup sektör paydaşları tarafından kullanılan 
temel hücre teknolojilerini esas alır. Verimlilik bakımından bir sınıflandırma yapacak olursak, çok eklemli (multi-junction) 
hücreler %47’lere varan verimliliğe ulaşmış olmasına rağmen endüstriyel olarak üretimde yaşanan güçlükler ve yüksek 
maliyetler, nedeniyle henüz yaygın kullanım şansı bulamamıştır. Çok eklemli hücrelerden sonra en yüksek verimlilik de-
ğerleri bugün itibarıyla Tek Kristalli yapıdaki hücrelerin PERC - PERT benzeri alt tiplerine aittir. PERC tipi hücre, daha fazla 
enerji yakalamaya ve verimliliği artırmaya yardımcı olmak için hücrenin arka tarafında ek katmanlar kullanan tek kristalli 
hücrenin daha gelişmiş bir sürümüdür. PERT tipi hücreler ise, özellikle iki yüzlü paneller için geliştirilmiş ve hücrenin 
alt tarafındaki katmanların buna göre değiştirilmiş yapısını ifade eden hücre cinsidir. Verimlilik bakımından tek kristalli 
hücreleri çok kristalli ve ince film hücreler takip eder. Perovskit hücreler denilen yeni tip hücre sistemleri deneysel po-
tansiyelini şimdilik aşamadığı için verimlilik sıralamasına alınmamıştır. ABD Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı’nın 
(National Renewable Energy Laboratory, NREL) aşağıda yer alan hücre verimlilik tablosundan da görüldüğü üzere, Pero-
vskit hücreler büyük bir hızla sektörde pay almaya başlamıştır. Pazarda kullanılan tüm fotovoltaik hücre verimliliklerini 
gösteren tabloya bakıldığında, Oxford PV kurumunun Perovskit/Si tandem (Silisyumla beraber kullanılan Perovskit) 
özellikli hücrelerle %28 verimliliğe ulaştığını görebiliriz. Standford/ASU organizasyonları da perovskit yapı temelli hücre-
lerde %25,2 seviyesinde verimliliğe ulaşmıştır.

Görsel 2: Farklı hücre tiplerine göre verimlilik düzeyleri
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Görüldüğü üzere fotovoltaik sistemlerin temel yapı elemanı olan güneş hücresi teknolojileri gün geçtikçe ilerliyor ve bu 
nedenle de güneş enerjisi üretim kaynakları arasındaki önemi artıyor. 

Fotovoltaik sistemlerin genel özellikleri şöyle sıralanabilir:

 ► Bakım-onarım giderleri düşüktür.

 ► Çevreyi kirletmez, çevre dostudur.

 ► Günümüzde en düşük maliyetle elektrik üretme yöntemlerinden biridir.

 ► İlave güç kaynakları kullanılarak (akü, jeneratör vb.) enerjinin sürekliliği sağlanabilir.

1.1.1. Fotovoltaik Elektrik Üretim Sistem Türleri
Fotovoltaik sistemler, şebekeyle olan bağlantı özelliklerine göre üçe ayrılır. Bunlar Şebekeye Bağlı (On-Grid Sistemler), 
Şebekeden Bağımsız (Off-Grid Sistemler) ve Hibrit Sistemlerdir.

Alternatif 
Akım

İnvertör

Ev gereçleri

Güneş panelleri

Doğru 
Akım

Görsel 3: Fotovoltaik elektrik üretim sistemi

1.1.1.1. Şebekeye Bağlı Sistemler (On-Grid)
Şebekeye bağlı (On-Grid) FV güneş enerjisi sistemleri en çok kullanılan sistemlerdir. Konutlar ve kurumlar tarafından 
elektrik üretiminde yaygın olarak kullanılır. Bu sistemler akülere (elektrik depolama sistemlerine) ihtiyaç duymaz, şebeke 
ile senkronize olabilen özel invertörler (eviriciler) ile mevcut elektrik şebekesine bağlanır. Üretilen fazla enerji mevcut 
elektrik şebekesine aktarılır ve şebekeye verilen bu enerji için fotovoltaik sistemin sahibi olan kişi veya kuruma bir bedel 
ödenir. Günümüz mevzuatına göre ödenen bu bedel belirli bir süreyi kapsar. Ödenecek bedel, ödeme süresi ve ödeme 
şekli, mevcut mevzuata göre belirlenir.

Şebekeye bağlı sistemler şebekede elektrik olmadığında veya şebekedeki elektrik kesildiğinde güvenlik nedeniyle çalış-
maz. Bu sistemler, şebeke tamiri esnasında tamiri yapan kişilerin zarar görmesini önlemek için üretimi durdurur.
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1. Güneş panelleri
2. İnvertör (Evirici)
3. Pano
4. Elektrik Tüketici Cihazlar
5. Sayaç
7. Şebeke Bağlantısı

On-Grid

Görsel 4: Şebekeye bağlı sistemler

Şebekeye bağlı bir sistemde alınan ve verilen elektrik çift yönlü bir sayaçtan geçer. İhtiyaç fazlası enerji aylık bazda 
tespit edilir. Eğer üretim tesisi ile tüketim tesisi aynı yerde ise, yani sistem çatı veya cepheye kurulmuş bir güneş enerjisi 
sistemi ise, bağlantı anlaşmasında belirtilen yere takılan sayaçtan veriler alınır. Arazi üzeri sistemlerde ise arazide bulu-
nan çift yönlü sayaçtan elde edilen saatlik veriler ile tüketim tesisinde bulunan sayaçtan alınan saatlik tüketim verilerinin 
karşılaştırılması ve mahsuplaştırılması yoluyla saatlik / aylık / yıllık bazda ihtiyaç fazlası enerji tespiti yapılır.

Kurulu güneş enerjisi sisteminde şebekeye verilen fazla enerji, şebeke aracılığı ile diğer tüketiciler tarafından kullanılır. 
Güneş enerjisi sistemi çalışmadığı zamanlarda veya çalışan güneş enerjisi sisteminin ürettiği enerji tükettiğimiz enerjiyi 
karşılamıyorsa, şebekeden elektrik alıp tüketmek mümkündür.

Bu tür sistemlerin temel özellikleri ve avantajları şöyle sıralanabilir:

 ►  Enerjiyi depolamak için ayrıca bir sisteme gerek duyulmaz (şebeke enerji depolama amacı ile kullanılmış olur).

 ►  Üretilen enerji anında kullanılır. 

 ►  Fazla enerji şebekeye aktarılır. İhtiyaç duyulan enerjinin kalan kısmı şebekeden tamamlanır.

 ►  İnvertörlerin tasarımı özeldir, şebekeye kontrollü enerji aktarabilir ve güneş panellerinden gelen akım ve gerilime 
göre maksimum güç noktasında çalışırlar.

 ►  İnvertörler şebekenin enerji kalitesi ve güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. 

 ►  İhtiyaç fazlası enerji şebekeye verilerek gelir elde edilebilir.

 ►  Tüm dünyada hızla büyüyen bir sektördür.

 ►  Dağıtık enerji üretimi, merkezî üretimin aksine, sistem esnekliği bakımından avantajlıdır.

 ► Enerji üretildiği yerde tüketildiği için iletim ve dağıtım sistemi üzerindeki etkisi diğer üretim tesislerine göre düşüktür.

 ► Birim enerji maliyeti düşük olduğu için ekonomiktir.
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 ► Birçok kullanım çeşidi vardır:

• Çatı tipi sistemler (Residential)

• Binaya entegre sistemler (Building-integrated)

• Santral tipi sistemler (Utility scale)

1.1.1.2. Şebekeden Bağımsız Sistemler (Off-Grid)
Bu tür sistemler ile şebeke arasında bir bağlantı bulunmaz ve güneşin olmadığı zamanlarda (gece, bulutlu günler, vb.) 
enerji ihtiyacı farklı bir kaynaktan sağlanmalıdır. Bu nedenle sistem çalıştığı zamanlarda üretilen fazla enerji depolanma-
lı ve ihtiyaç duyulan zamanlarda kullanılmalıdır. Bu da günümüzde aküler ile sağlanır. Akü sistemi tasarımı ve depolama 
kapasitesi belirlenirken, kış aylarındaki enerji gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarım yapılmalıdır.

Bu tür sistemlerde kullanılan akü ve invertörlerin maliyetlerinin yüksek olması nedeni ile off-grid sistemlerin maliyeti şe-
bekeye bağlı sistemlerden daha yüksektir. Şebekeden bağımsız sistemlerin toplam maliyetinin %50-60’ı akü ve invertöre 
aittir. Bu nedenle elektrik şebekesinin olmadığı veya şebekeye ulaşma maliyetinin yüksek olduğu yerlerde kullanılması 
önerilir. Günümüzde depolama maliyetlerinin gün geçtikçe düşmesinin bu tür sistemlerin gelecekte yaygınlaşmasını 
sağlayacağı söylenebilir. 

1. Güneş panelleri
2. Güneş İnvertörü
3. Akü İnvertörü veya Şarj Kontrol
4. Tüketici Cihazlar
5. Dağıtım Panosu
6. Akü Kutusu

Off-Grid

Görsel 5: Şebekeden bağımsız sistemler

Temelde şebekeye bağlı olmayan ev tipi bir sistem akü, invertör, şarj kontrol cihazı, güneş paneli ve panodan oluşur. Bu 
tür sistemler konutlarda kullanıldığı gibi çeşitli cihazlara veya ekipmana direkt bağlı olarak (sulama sistemleri vb.), hibrit 
şekilde veya jeneratör destekli sistemlerle de kullanılır.
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1.1.1.3. Hibrit Sistemler (Şebeke ile Senkronize)
Bu tarz sistemler, hibrit olarak kastedilen şebekeye bağlıdır, akü desteğiyle sistemi optimize etme, aynı zamanda akü-
nün de gerekli durumlarda şarj için şebekeden yararlanabilmesi durumunu ifade eder. Modern hibrit sistemler, güneş 
enerjisini ve akü depolamasını bir araya getirir ve günümüzde birçok farklı form ve konfigürasyonda mevcuttur. Akü 
depolama maliyetlerinin düşmesi sayesinde, zaten elektrik şebekesine bağlı olan bu tarz sistemlerde enerji depolama 
avantajından yararlanabilir.

Şebekeye bağlı bu tarz hibrit sistemlerde gündüz üretilen güneş enerjisini depolayabilme ve geceleri kullanabilme özel-
liği en önemli avantajlardan biridir. Akülerde depolanan enerji tükendiğinde, şebekeden desteklenir ve tüketicilerin enerji 
kullanımına yönelik bir optimizasyon sağlanır. Hibrit sistemler aynı zamanda aküleri 3 zamanlı tarife sistemlerinde ucuz 
elektrik kullanarak da şarj edebilirler (genellikle gece yarısından sabah saat 6’ya kadar olan gece tarifesinde). Hibrit 
sistemlerin en önemli avantajlarından biri de yüksek teknolojik performanslı özel invertör yönetimiyle özel bir enerji 
yönetim sistemi oluşturulabilmesidir. Ayrıca elektrik kesintisinde de sistemin tamamen kapatılması gerekmez ve aküde 
bulunan enerjiden yararlanılabilir.

Güneş panelleri

Alternatif 
Akım

Hibrit İnvertör

Pil (Akü)

Ev gereçleri

Doğru 
Akım

Doğru 
Akım

Görsel 6: Hibrit sistemlerde çalışma prensibi

1.1.2. Fotovoltaik Panel Özellikleri ve Seçimi
Fotovoltaik sistemlerin en önemli öğesi olan fotovoltaik paneller, temelde güneş hücresi ya da solar hücre de denilen 
özel yarı iletken malzemelerin destekleyici bir yapı veya çerçeve içine yerleştirilmesi ve montajı yoluyla üretilir. Güneş pil-
leri (fotovoltaik hücreler, güneş hücreleri veya PV hücreleri olarak da bilinir) ışığa maruz kaldıklarında elektrik üretirler. Sı-
caklığın güneş panellerinden elektrik üretilmesine olumlu katkısı yoktur. Güneş panellerinin ısısı arttığında verimi düşer. 

Bir güneş panelinin toplam verimini, gerilim (V) ve akım (A) değerlerini belirleyen hücrenin tipi, hücrelerin montaj bi-
çimleri, kullanılan diğer hammaddeler (cam, EVA, vb.) ve bu hammaddelerin kullanılış biçimleri gibi unsurlar belirler. 
Fotovoltaik sistemlerde en yaygın olarak kullanılan panel tiplerini belirleyen güneş hücresi tipleri aşağıda gösteriliyor.
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1950’li yıllardan bu yana silisyum temelli hücre teknolojisiyle üretilen güneş panelleri bilinen tek teknoloji olarak varlığını 
sürdürdü. Ancak, özellikle son yirmi yılda silisyum teknolojisi ile rekabet edebilecek yeni teknolojiler gelişti. İnce film 
teknolojisi 2000’li yıllarda büyük ilerleme kaydetti ve ana teknoloji olan silisyum teknolojisinin başarısına yaklaştı. 2010 
yılından itibaren özellikle Çin’de silisyum bazlı hücre üretim maliyetlerinde yaşanan ciddi düşüş ve verim artışı, ince film 
hücre teknolojilerinin bu alandaki rekabet gücünü azalttı. Özellikle tek kristalli silisyum teknolojisinde verimlilik %21 dü-
zeyine ulaştı ve bu hücre tipinde maliyet düşüşü devam ediyor. Çok kristalli ve tek kristalli PERC hücre gibi teknolojilerin 
yaygınlaşmasındaki ana nedenin verimlilik artışı ve maliyetlerdeki düşüş olduğunu söyleyebiliriz.

Görsel 7: (Soldan sağa): İnce film, mono (tekli) silikon ve poli (çoklu) silikon güneş hücreleri

Ülkemizde en çok kullanılan ürünler silisyum temelli tek kristalli (PERC) ve çok kristalli ürünler olup CdTe özellikli ince 
film güneş panellerinin kullanıldığı uygulamaları da görmek mümkündür. Yeryüzünde silisyum esaslı hücrelerin kullanıl-
dığı panellerin pazar payı, sektör toplamının %85’ini oluşturur.

TEK KRİSTALLİ (MONOKRİSTAL): Bu adlandırma “sürekli içyapıya” sahip tek bir kristal olarak üretilen silisyum temelli 
hücreler için kullanılır. Bu tip silisyum, büyük bir silindirik külçe halinde üretilir ve daha sonra hücrenin bir önceki aşaması 
olan malzemeyi oluşturmak için ince bir şekilde dilimlenir. Dilimlenmiş bu malzemeye “Wafer” adı verilir. Wafer çok koyu 
mavi veya siyah renkli bir görüntüye sahiptir, bu nedenle oluşturulan hücre de siyaha yakın renkte ve silindirik yapısı ne-
deniyle çok köşelidir. Bu hücre tipinin üretim işlemleri, çok kristalli hücrelere göre daha fazla maliyet ve kaynak gerektirir.

Günümüzde sektörde en popüler ürün olan tek kristalli PERC hücresi (pasifleştirilmiş verici ve arka hücre), daha fazla 
enerji yakalamaya ve verimliliği artırmaya yardımcı olmak için hücrenin arka tarafında ek katmanlar kullanan tek kristalli 
hücrenin daha gelişmiş bir sürümüdür. Standart hücre teknolojisinden farklı olarak hücrenin altında yer alan alümin-
yumla verniklenmiş tabanla yüzey arasında “nano kaplamalı enerji yansıtıcı” bir katman oluşturulur. Bu katman saye-
sinde hücre ile etkileşime girmeyen fotonların hücrenin kendi içerisinde yansıması sağlanır ve hücre tabanı pasif hale 
getirilerek %5+ daha fazla enerji üretilmesi sağlanır. Bu hücre teknolojisinde yüksek sıcaklıklarda enerji üretim verimi, 
diğer kristal esaslı hücrelere göre daha az düşer.
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Pasifleştirilmiş emitör 
(yayıcı)

Pasifleştirilmiş 
arka katman

PERC Hücresi

Standart Hücre

gümüş baralar
alüminyum oksit
emitör (silikon wafer'ın en üst katmanı)

alüminyum oksit (veya silikon oksit)
Silikon nitrit
alüminyum

gümüş baralar

emitör (silikon wafer’ın en üst katmanı)

silikon wafer

alüminyum

GÜNEŞ

Görsel 8: Tek kristalli PERC hücresi ve Standart bir güneş hücresinin bileşenleri

ÇOK KRİSTALLİ (POLİKRİSTAL): Çok kristalli (multikristalli) olarak bilinen, birden fazla kristalden oluşan silisyum hüc-
relerdir. Belirgin özelliği yüzeyindeki pul pul görünüm ve genellikle maviye yakın renk tonudur. Üretim süreci tek kristalli 
hücrelerin üretim sürecinden daha düşük maliyetlidir.

İNCE FİLM: Nanometre boyutundan mikrometrelere kadar uzanan fotovoltaik malzeme katmanlarının bir substrat (cam 
yüzeyi, vb.) üzerine biriktirilmesiyle yapılan ince film teknolojisinde, güneş hücresi oluşturmak için aralarında silisyum, 
kadmiyum, bakır gibi elementlerin de yer aldığı bir dizi malzeme kullanılır. Hem sert hem de esnek ince film modülleri 
oluşturulabildiği için güneş enerjisinin kristal silisyuma kıyasla, ürünlere ve binalara daha iyi entegre olmasını sağlar. 
Modern silisyum panellere kıyasla daha yüksek maliyetli ve daha düşük verimli olmaları nedeniyle ince film güneş pa-
nellerinin kullanımı sınırlıdır.

ÇOK EKLEMLİ (MULTIJUNCTION [MJ]) HÜCRE: Çoğu fotovoltaik hücre, enerjiyi 
ışıktan elektriğe dönüştürmek için özel olarak seçilmiş bir ana malzeme kulla-
nırlar. Ancak bu hücreler, ışık enerjisini elektriğe dönüştürmek için ışık spektru-
munun yalnızca belirli bir bölümünü (yani, belirli dalga boyu veya renk) kullana-
bilir. Diğer yandan “çok eklemli hücreler”, alınan ışık enerjisinin daha fazlasını 
elektriğe dönüştürmelerine imkân veren farklı malzeme bileşimlerine sahiptir. 
Hücreler, ince film hücrelerine benzer şekilde üretilir, ancak üretimi daha kar-
maşıktır ve çok daha pahalıdır. Çok eklemli hücreler ile geleneksel güneş hüc-
relerinden önemli ölçüde daha yüksek verim elde edilir (%15-25’e kıyasla %35’e 
kadar). Bu hücreler sadece çok özel amaçlar için kullanılır ve gelişimleri henüz 
tamamlanmadığı için günümüz standart enerji tesislerinde çok fazla kullanım 
alanı bulamamıştır.

Görsel 9: Çok eklemli güneş hücresi
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1.1.2.1. Kristal Silisyum Esaslı Hücre Kullanılan Panellerin Özellikleri 
Paneller aşağıda açıklanan altı ana bileşen kullanılarak yapılır ve gelişmiş üretim tesislerinde son derece hassas bir 
şekilde monte edilir. 

Bu bileşenler panelin kalite, verimlilik ve sağlamlık gibi unsurlarının belirlenmesinde yol göstericidir.

Alüminyum Çerçeve

Temperlenmiş Cam

EVA

Güneş Hücresi

EVA

Polimer Arka Alt Tabaka

Bağlantı Kutusu

Görsel 10: Kristal silisyum esaslı hücrelerin bileşenleri

Güneş Panelinin Altı Ana Bileşeni

1. Fotovoltaik Güneş Hücresi
2. Temperlenmiş Cam
3. Alüminyum Çerçeve
4. EVA film Katmanı
5. Arka Tabaka
6. Bağlantı Kutusu-Diyot ve Konektörler

Birçok tanınmış güneş paneli üreticisi, güneş hücrelerine “dikey olarak entegre edilmiştir” ibaresini ekler; bu, bir şirketin 
güneş FV hücrelerini yapmak için kullanılan silisyum külçe (ingot) ve wafer dâhil tüm ana bileşenleri arz ettiği ve ürettiği 
anlamına gelir. 

Bununla birlikte, birçok panel üreticisi, güneş panellerini hücreler, polimer arka tabaka ve kapsülleme (EVA) malzemesi 
dâhil olmak üzere farklı firmalardan temin ederek kullanır. Bu üreticiler kullanacakları bileşenler konusunda daha seçici 
olabilirler, ancak ürünlerin kalitesi üzerinde her zaman kontrole sahip değillerdir.
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Fotovoltaik Güneş Enerjisi Hücresi

Güneş enerjisi fotovoltaik hücreleri veya FV hücreler güneş ışığını doğrudan DC elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş 
panelinin performansı, kullanılan silisyumun hücre tipi ve özellikleri ile belirlenir. Yaygın (P tipi) bir silikon güneş hücresi-
nin temel yapı şeması aşağıdaki gibidir:

Ön Elektriksel Bağlantılar

Temperli Sertleştirilmiş Cam

Anti-Yansıma Kaplaması

N-Tipi Silisyum

P-N Bağlantılar

Arka Elektriksel Bağlantılar

Polimer Arka Katman

Yük

Elektron Akışı

P TİPİ SİLİSYUM (TEMEL)

Güneş Işığı (Fotonlar)

Görsel 11: P tipi güneş hücresinin temel yapı şeması

Çoğu standart FV güneş paneli, kullanılan hücre tipine bağlı olarak 30-40 volt arasında bir voltaj üretmek için seri olarak 
baralar aracılığıyla birbirine bağlanan 60 adet tek veya çok kristalli hücre içerir.

Ticari sistemler ve büyük ölçekli güneş enerjisi santralleri için kullanılan daha büyük güneş panelleri 72 veya 96 hücre 
içerir ve daha yüksek bir voltajda çalışır. Aşağıda bazı hücre tiplerine göre montajlanmış panel türlerine ait resimler 
görülebilir:

60 mono cells                    120 half-cut mono cells                    60 or 90 IBC cells                               Shingled cells                           60 multi busbar cells

Görsel 12: Farklı hücre tiplerine göre montajlanmış panel türleri
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Temperli Cam

Güneş panellerinde kullanılan cam, 3.0 ila 4.0 mm kalınlığında, mekanik yüklere ve aşırı sıcaklık değişikliklerine dayanıklı, 
yüksek mukavemetli ve temperlidir. Cam FV hücrelerini olumsuz hava koşullarından ve darbelerden korur.

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (International Electrotechnical Comission, IEC) minimum standart darbe testi, 
güneş panellerinin 27 m/s (60 mph/s) hızına ulaşabilen 1 inç (25 mm) çapında “dolu yağışının” etkisine dayanmasını 
gerektirir. Ayrıca bir kaza veya şiddetli darbe durumunda temperli cam, keskin pürüzlü bölümlerden ziyade küçük par-
çalara ayrıldığından emniyet ve çevreye zarar açısından standart camdan çok daha güvenlidir. Çoğu üretici tarafından 
verimliliği ve performansı arttırmak için, çok düşük demir içeriğine ve arka tarafında kayıpları azaltarak ışık iletimini 
arttırmayı sağlayan yansıma önleyici (anti-reflektif) kaplamaya sahip yüksek geçirgen cam kullanılır.

Alüminyum Çerçeve

Alüminyum çerçeve, hücreleri kaplayan lamine edilmiş 
bölümün kenarını koruyarak ve güneş panelini yerine 
monte etmek için sağlam bir yapı sağlayarak güneş pa-
neli imalatında kritik bir rol oynar. Ekstrüde alüminyum 
bölümler son derece hafif, ama aynı zamanda sert ve 
şiddetli rüzgâr gibi dış kuvvetler nedeniyle maruz kala-
bileceği aşırı yüke dayanabilecek şekilde tasarlanır. 

 
Alüminyum çerçeve gümüş veya anodize siyah renkte 
olabilir ve panel üreticisine bağlı olarak köşe bölümle-
ri farklı güç ve sertlik seviyeleri sağlayarak vidalama, 
presleme veya kenetleme yöntemiyle birleştirilebilir. 

EVA Film Katmanı
EVA, panel içerisinde yer alan hücrelerin dış hava koşullarından olum-
suz etkilenmesini önlemek ve imalat sırasında yapılan düzenlemeyi 
korumak amacıyla kullanılan plastik katmanı ifade eder. Özel olarak 
tasarlanmış bu polimer tabaka yüksek şeffaflığa sahiptir, EVA “etilen 
vinil asetat” anlamına gelir. Üretim sırasında hücreler, önce cam ve arka 
tabaka içine monte edilmeden önce EVA ile lamine edilir, sarmalanır 
(kapsüllenir).

EVA malzemesi son derece dayanıklı, aşırı sıcaklığa ve neme toleranslı 
olmalı, nem ve toz girişini önlemelidir. Bu malzeme paneller için uzun 
vadeli performansta önemli bir rol oynar. FV hücrelerinin her iki tarafına 
lamine edilmesi sayesinde, bir miktar şok emilimi sağlar. EVA film, fotovoltaik hücrelerin ve ara bağlantılarının (lehim-
lerin) çeşitli titreşimlerden, dolu yağışından veya diğer nesnelerden gelen ani darbelerden korunmasına yardımcı olur.

Görsel 13: Alüminyum çerçeve

Görsel 14: Etilen Vinil Asetat (EVA)



Yenilenebilir Enerji ► 305

Arka Tabaka (Backsheet)
Arka tabaka hem mekanik koruma hem de elektrik yalıtımı sağlamak için birçok tür güneş panelinde yaygın olarak kulla-
nılan en arka katmandır. Arka tabaka malzemesi çeşitli polimerlerden veya plastiklerden yapılır. Çift yüzlü ve çerçevesiz 
paneller gibi bazı panellerde polimer arka tabaka yerine arka cam tabaka kullanılır. 

Bağlantı Kutusu – Diyot – Konektör 
Bağlantı kutusu, panelin arka tarafında bulunan küçük, hava koşullarına dayanıklı bir muhafazadır. Panelleri birbirine 
bağlamak için gerekli kabloları güvenli bir şekilde bağlamak gerekir. Bağlantı kutusu, tüm hücrelerin birbirine bağlandığı, 
nem ve kirden korunması gereken merkezi nokta olduğu için önemlidir. IP 67 veya IP 68 yalıtım sınıfında ve 3 bypass 
diyotlu olmalıdır.

Bağlantı kutusu ayrıca, bazı hücreler gölgeli veya kirli olduğunda oluşan geri akımı 
önlemek için gereken baypas diyotlarını barındırır. Diyotlar akımın sadece bir yön-
de akmasına izin verir ve tipik bir 60 hücre paneli 3 sıra 20 FV hücresine sahiptir 
ve sırayla 3 baypas diyotu vardır, bunlardan biri üç hücre grubunun her birine ters 
akımı önlemek içindir. 

Hemen hemen tüm güneş panelleri, MC4 konektörleri adı verilen özel hava koşul-
larına dayanıklı fişler ve soketler kullanılarak birbirine bağlanır. MC4 terimi, “Multi 
Contact” marka 4 mm çaplı konektörü ifade eder. Kötü hava koşulları nedeniyle ko-
nektörler çok sağlam, güvenli, morötesi (ultraviyole – UV) ışınlara dayanıklı olmalı 
ve 1000 V’a kadar düşük ve yüksek gerilimlerde minimum dirençle iyi bir bağlantı 

sağlamalıdır. Konektörler, minimum direnç için ka-
laylı bakır çok telli çekirdekli standart 4 mm veya 6 
mm çift yalıtımlı güneş DC kablosu ile kullanılmak 
üzere tasarlanır.

Konektörleri doğru bir şekilde monte etmek için, çok 
telli kabloyu daha sonra MC4 muhafazasına yerleş-
tirilip takılan iç terminale kıvırmak için özel bir sıkma 
aleti kullanılır. 

1.1.2.2. Panel Verimliliği
Standart panel verimliliği, 25°C ortam sıcaklığına, 
1000 W/m² güneş ışımasına ve 1.5 AM hava kütle-

sine bağlı olarak standart test koşulları (STC) altında ölçülür. Verimlilik değeri, çıkış gücü değerinin toplam panel alanına 
bölünmesiyle hesaplanır. Verimlilik, hücre verimliliği, hücreler arasındaki mesafe ve hücrelerin birbirine bağlanması dâ-
hil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenebilir.

Verimlilik terimi panel piyasasında çok fazla kullanılmakla birlikte, daha verimli bir panel her zaman daha kaliteli bir pa-
nele eşit olmayabilir. Birçok kişi verimliliği bir güneş paneli seçerken en önemli kriter olarak görür, ancak en önemli şey 
gerçek hayattaki performansıdır, yani “güvenilirliği, üretici hizmeti ve garanti koşulları” gibi üretim ve hizmet kalitesidir.

Görsel 15: Bağlantı kutusu

Görsel 16: Konektör



306 ► Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

Güneş paneli verimliliği genellikle uzun vadeli performans için iyi bir gösterge sağlar; özellikle birçok yüksek verimli 
panel, gelişmiş sıcaklık katsayısına, performansa ve zaman içinde daha düşük bozulma oranına sahip daha yüksek 
dereceli silisyum hücreler kullanmaktadırlar. 

Verimlilik, gerekli çatı alanı miktarında büyük bir fark yaratır. Yüksek verimli paneller metrekare başına daha fazla enerji 
üretir ve bu nedenle daha az toplam alan gerektirir. Bu durum çatı alanı sınırlı olduğunda mükemmeldir ve ayrıca her-
hangi bir çatıya daha büyük kapasiteli sistemlerin monte edilmesine izin verir.

Görsel 17: Panel verimlilikleri

Gerçek hayatta “panel çalışma verimliliği” hem panel hem de genel sistem performansını büyük ölçüde azaltan bir dizi 
dış faktöre bağlıdır.

Güneş paneli verimliliğini ve performansını etkileyen faktörler şunlardır:

 ►  Ortam sıcaklığı

 ►  Gölgeleme

 ►  Panel yönü

 ►  Konum (enlem)

 ►  Yılın hangi zamanı olduğu

 ►  Toz ve kir

Gerçek hayatta panel verimliliği üzerinde en büyük etkiye sahip olan iki faktör ortam sıcaklığı ve gölgelenmedir. Tabii ki 
bir panel tamamen gölgelendirilmişse, güç çıkışı sıfıra yakın olur, ancak kısmi gölgelendirmenin sadece panel verimliliği 
üzerinde değil, tüm sistem verimliliği üzerinde büyük etkisi olabilir. Örneğin panel alanı üzerinde %5 gölgeleme, panel 
güç çıkışını %50 veya daha fazla azaltabilir ve bu da tüm dize (string) gücünü %20-30 oranında azaltabilir. 



Yenilenebilir Enerji ► 307

1.1.2.3. Panel Kalite Standartları
FV güneş panellerinde aşağıdaki tabloda gösterilen kalite standartlarına uygunluk aranmalıdır. İmalatçı firmalardan 
bu kalite belgeleri istenebilir ve aynı zamanda kalite test standardına göre seçilen numune paneller TSE veya TÜBİTAK 
laboratuvarlarında test edilip sonuçlar alındıktan sonra sahada montaja başlanmalıdır.

Tablo 1: Panel Kalite Standartları

STANDART TÜRÜ TANIM TEST AÇIKLAMASI

IEC / EN 61215  
TS EN 61215-1-2 :2018; 
TS EN 61215-1-3: 2018; 
TS EN 61215-1-4: 2018; 

TİP 
STANDART

“Kristalin Silisyum Karasal Fotovoltaik 
(PV)Modüller-Tasarım Değerlendirmesi 
ve Tip Kabulü”

Göz Muayenesi, En Yüksek Güç Tayini, Yalıtım Deneyi, Sıcaklık Katsayılarının Ölçül-
mesi, Normal İşlem Hücre Sıcaklığının Ölçülmesi, Standard Deney Şartları ve Nor-
mal İşlem Hücre Sıcaklığında Performans, Düşük Işımada Performans, Açık Havada 
Bırakma Deneyi, Sıcak Leke Dayanımı Deneyi, Ultraviyole Şartlandırma Deneyi, Isıl 
Çevrim Deneyi, Nem Donması Deneyi, Yaş Sıcaklık Deneyi, Bağlantı Uçları Sağlam-
lık Deneyi, Islak Sızıntı Akımı Deneyi, Mekanik Yük Deneyi, Dolu Deneyi, Köprüleme 
Diyotu Isıl Deneyi.

IEC / EN61730-1
IEC / EN61730-2

GÜVENLİK 
STANDARDI

“Fotovoltaik (PV) modül güvenlik 
niteliği-Bölüm1-Yapım özellikleri”
“Fotovoltaik (PV) modül güvenlik 
niteliği-Bölüm2-Deney özellikleri”

Yapım Özellikleri: Kullanım süreleri boyunca güvenli elektriksel ve mekanik çalış-
ma sağlamak amacıyla fotovoltaik (PV) modüllere yönelik temel yapım kurallarını 
tanımlar.
Deney Özellikleri: Erişilebilirik Deneyi, Kesim Hassaslığı Deneyi, Topraklama Sürek-
liliği Deneyi, Darbe Gerilim Deneyi, Kısmi Deşarj Deneyi, Dielektrik Dayanım De-
neyi, Yangın Deneyi, Ters Akım Aşırı Yük Deneyi, Modül Kırılma Deneyi, Boru Eğme 
Deneyi, Bağlantı Kutusunda Kablo Yolu Deneyi.

EN 61345
GÜVENLİK 
STANDARDI

Fotovoltaik (PV) Ünitelerin Uv (Ultravi-
yole) Deneyi

EN 62716
GÜVENLİK 
STANDARDI

Fotovoltaik (PV) Modüllerin Amonyak 
paslanma Deneyi

Çiftliklerde büyük miktarlarda havaya salınan amonyak konsantrasyonu çok 
yüksek olabilir ve bu emisyonlar fotovoltaik modüllerin yaşlanmasını (bozulma) 
artırabilir. Fotovoltaik sistemin düşük bir enerji verimi ve dolayısıyla daha düşük 
bir geri dönüş oranına yol açar.

EN 61701
GÜVENLİK 
STANDARDI

Fotovoltaik (PV) Modüllerin Tuzlu Su 
Korozyon Deneyi

Modüllerin korozyona uğraması emniyet ve işlevselliğini etkileyebilir. Sodyum 
klorür nemiyle PV modüllerin korozyon direncini kontrol etmek için kullanılan 
standart bir test yöntemidir.
•Şiddet seviyesi 1 (28gün)
•Şiddet seviyesi 3 (7gün)
•Şiddet seviyesi 4 (14gün)
•Şiddet seviyesi 5 (28gün)
•Şiddet seviyesi 6 (56gün)

IEC 62782
GÜVENLİK 
STANDARDI

Fotovoltaik Modüllerin Mekanik Yük 
Testi
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STANDART TÜRÜ TANIM TEST AÇIKLAMASI

IEC 62804
GÜVENLİK 
STANDARDI

Fotovoltaik Modüller PID Deneyi
Silisyum güneş modüllerinin yüksek voltajlarda uzun süre çalıştıklarında çıkışlarını 
azaltmasına neden olan potansiyel kaynaklı bozunma. Birkaç yıl çalıştıktan sonra 
%30’a kadar güç düşümüne neden olduğu görüldü.

EC GENEL
Ürünün AB Standartlarına uygun 
olduğunu gösterir.

UL 1703
GÜVENLİK 
STANDARDI

ABD için geçerli olan bir genel sertifikasyon türüdür, testleri IEC/EN standartlarıyla 
benzerlik taşır.

1.1.3. İnvertör (Evirici) ve Seçimi
İnvertör (evirici) panellerin ürettiği DC (doğru akım) akımı AC (alternatif akım) akıma çeviren ve fotovoltaik sistemin 
şebeke ile uyumlu çalışmasını sağlayan elektronik kontrol cihazıdır. Sistemin ana kontrol merkezi olarak kabul edilen 
bu yapılar, fotovoltaik panellerden gelen DC akımı ve voltajı, şebeke tarafında ise şebeke voltajını, frekansı ve şebekeye 
verilen AC akımı kontrol eder.

Piyasada enerji ihtiyacına ve kullanım tipine göre çok çeşitli invertörler bulunmaktadır. Genel olarak şebeke bağlantılı 
invertörler mikro, dizi ve merkezi tip olmak üzere üç grupta incelenebilir. 

Şebekeden bağımsız (Off grid) sistemlerde kullanılan invertörler şebeke bağlantılı invertörlerden farklı olarak akülerde 
depolanan DC akımı AC akıma çevirmek için kullanılır. Bunun dışında mikro şebeke oluşturmak için geliştirilmiş karma-
şık invertörler de bulunur.

Görsel 18: İnvertör (evirici)

Güneş enerjisi sisteminde kullanılan invertörler, sistemin en karmaşık ve sorun çıkarma olasılığı en yüksek olan parça-
sıdır. Bu cihazlar genellikle yağmur, nem ve aşırı sıcaklık gibi zorlu hava koşullarına maruz kalabilmektedir. Bu nedenle 
kaliteli bir invertör kullanmak ve mümkünse korunaklı bir yere monte etmek sistemin geneli için çok önemlidir.
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Solar invertörler aşağıdaki kriterleri sağlamalıdır:

 ►  Panellerde üretilen DC akımı şebeke parametrelerine uygun olarak AC akıma dönüştürmek (Frekans: 50-60 Hz 
-Gerilim: 230, 380, 33 kV).

 ►  Maksimum Güç Noktası (Maximum Power Point -MPP) kontrolü sağlamak.

 ►  Çalışma ve üretilen enerji değerlerini izleyebilmek (gösterge, veri kaydı, veri aktarımı vb.).

 ►  DC (Doğru Akım) ve AC (Alternatif Akım) koruma devresi içermek (aşırı akım ve aşırı yük koruması vb. koruma 
tertibatları).

 ►  Şebeke denetimi, gerekirse şebeke yönetimi yapabilmek. 

 ► İnvertörler, aşağıda belirtildiği gibi farklı özelliklerine göre sınıflandırılabilir.

 ►  Sistem türüne göre sınıflandırma:

• Şebekeye bağlı invertörler

•  Şebekeden bağımsız invertörler

 ►  Elektrik gücüne göre sınıflandırma:

• Mikro invertörler

• Dizi (String) invertör

• Merkezi invertör

 ►  Transformatör olup olmamasına göre sınıflandırma:

• TL- Transformatörsüz

• TR- Transformatörlü

 ► Faz bazında sınıflandırma:

• Tek fazlı

• İki fazlı

•  Üç fazlı

1.1.3.1. Mikro İnvertör
Mikro invertörler, doğrudan güneş panellerine bağlanabilen çok küçük invertör-
lerdir. Her mikro invertör ve panel bağımsız çalıştığından, karmaşık çatı düzen-
leri ve gölgeleme sorunları olan yerler için mükemmel bir seçenektir. Az panelli 
sistemler için idealdir.

Görsel 19: Mikro invertör
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1.1.3.2. Dizi İnvertör
Dizi invertörler DC giriş gerilimlerinin müsaade ettiği voltaj değerine kadar panellerin seri bağlandığı ve her bir panel 
dizisinin doğrudan invertöre bağlantısı ile oluşturulan sistemlerde kullanılan cihazlardır. Dizi invertörler gerek saha ge-
rekse çatı uygulamalarında tercih edilebilir. Farklı çatı tiplerinde farklı tiplerde dizi invertörler kullanmak mümkündür. Bu 
tür invertörlerin kullanılmasındaki amaç tek bir santrali parçalara ayırarak her bir parçanın birbirinden bağımsız olarak 
enerji üretmesini sağlamaktır.

Görsel 20: Dizi invertör

1.1.3.3. Merkezi İnvertör
Merkezi invertörler şebekeye bağlı büyük güçlerde kurulan santrallerde kullanılır. Genellikle tek bir invertörün gücü yüz-
lerce kW mertebelerinden başlayıp MW mertebelerine kadar çıkar. Merkezi invertör teknolojisi diğer invertör tiplerinden 
farklı olarak, panellerin invertör öncesinde DC korumanın yapıldığı bağlantı kutularında birleştirildikten sonra invertöre 
bağlantının yapıldığı sistemlerdir. Merkezi invertörler diğer invertör tiplerine göre daha büyük panel gruplarını tek mer-
kezden yönetir.

1.1.3.4. Hibrit İnvertör
Hibrit invertörler, enerji üretiminin ihtiyaçtan daha fazla olduğu durumlarda akü gibi depolama elemanlarında toplan-
masını veya şebekeye verilmesini; üretim ihtiyaçtan daha az olduğunda ise şebekeden enerji çekilmesini sağlayan çift 
yönlü invertörlerdir. 

1.1.3.5. Şebekeden Bağımsız (Off-Grid) İnvertör
Bu invertörler daha çok depolamalı sistemlerde (şebeke hattının getirilmesinin çok masraflı olduğu çiftlik evleri, yayla 
evleri, GSM baz istasyonları, vb.) kullanılır. 

Bir invertörde aranması gereken temel standartlar aşağıdaki tablodan incelenebilir.
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Tablo 2: İnvertörde aranması gereken temel standartlar

Sertifika Kapsam

IEC 621091

Güvenlik açısından tek tip bir teknik seviyenin gerekli olduğu fotovoltaik sistemlerde kullanılmak üzere güç dönüştürme ekipmanı (power conver-
sion equipment, PCE) için geçerlidir. Elektrik çarpması, enerji, yangın, mekanik ve diğer tehlikelere karşı korunmak için PCE’nin tasarımı ve üretimi 
için minimum gereksinimleri tanımlar. Her türlü PV PCE için geçerli genel gereksinimleri sağlar.

IEC 62116:20142

Şebeke bağlantılı FV sistemlerinde kullanılan ada koruma önlemlerinin performansını değerlendirmek için bir test prosedürü sunar. Bu standart, 
şebeke şebekesine bağlı tek veya çok fazlı şebeke etkileşimli PV invertörlerine monte edilen otomatik ada koyma önleme tedbirlerinin performan-
sını test etmek için bir kılavuz açıklar. Test prosedürü ve tanımlanan kriterler, tekrarlanabilirliğe izin verecek minimum gereksinimlerdir. Bir önceki 
baskıya ilişkin büyük değişiklikler, DC güç kaynağı ve test koşulları ile ilgilidir.

IEC 61727:20043 Yardımcı programa paralel çalışan ve DC’nin AC’ye dönüştürülmesi için statik (katı hal) invertör olmayan invertörlerden yararlanan yardımcı-bağ-
lantılı fotovoltaik (PV) güç sistemlerine uygulanır. FV sistemlerinin şebeke dağıtım sistemine bağlanması için gereksinimleri belirler.

1.1.4. Panel Montaj Malzemeleri ve Montaj Seçimleri 
Güneş enerjisi tesisinin kurulumunda en önemli noktalardan biri de taşıyıcı montaj sistemidir. Genelde çatı ve cephe sis-
temlerinde alüminyum malzeme kullanılırken, arazilerde çelik malzeme kullanımı yaygındır. Lakin çatının ya da arazinin 
şekline göre seçim yapılırken sadece tesis kurulacak alanın temel özellikleri değil, hangi tür güneş paneli kullanılacağı, 
panellerin çerçeveli mi çerçevesiz mi olacağı, rüzgâr ve kar yükü, bölgenin depremsellik özellikleri, servis ve temizlik 
aşamasında müdahale kolaylığı sağlayıp sağlamayacağı gibi soruların cevaplarına göre bir tercih yapılmalıdır. Taşıyıcı 
sistemlerde aranan temel özellikler şunlar olmalıdır:

 ►  Taşıyıcı sistem ile paneller birbirlerine uyumlu olmalıdır.

 ►  Güneş panellerini taşıyıcı yapıya kenetlemeye yarayan sıkıştırma / tutucu montaj elemanları korozyona ve iklim 
şartlarına dayanıklı olmalıdır.

 ►  Statik açıdan rüzgâr ve kar yüküne göre hesaplanmış sistemler olmalıdır.

 ►  Montaj vidaları, yaylar, sonlandırıcı ve orta tutucular kolay ulaşılabilir yapıda olmalıdır

 ►  Destekleyici yapılar ve birleştiriciler sağlam (düz) olmalıdır.

 ►  Yapının tüm elemanları birbiri ile uyumlu olmalıdır.

 ►  Taşıyıcı yapılar iklim koşullarına dayanıklı olmalıdırlar (yağmur, tuz, düşük sıcaklık, güneş ışığı vb.).

 ►  Montaj sistemi, tüm sistem elemanlarının sıcaklık genleşmesine olanak vermelidir.

Taşıyıcı sistemler kuruldukları yere göre sınıflandırıldığında arazi tipi, çatı üzeri ve kanopi (otopark-carport) türü olarak 
farklı başlıklar altında incelenebilir. Arazi veya düz çatı (teras) sistemlerini de güneşe göre konumlanması açısından 
sabit açılı, tek eksenli değiştirilebilir açılı ve 2 boyutlu güneş takip sistemi (tracker) şeklinde sınıflandırmak mümkündür.

1. https://webstore.iec.ch/publication/27684 
2. https://webstore.iec.ch/publication/6479 
3. https://webstore.iec.ch/publication/5736 
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Taşıyıcı sistem belirlenirken statik tasarım büyük önem arz eder. İlgili tesisin kurulacağı alana ait olası ölü (hareketsiz) 
yük, canlı (hareketli) yük, kar yükü, rüzgâr yükü, deprem yükü, ısı yükü, buz yükü, yağmur yükü, sel yükü, toprak yükü, 
oturma yükü, hidrostatik yük, dinamik yükler “statik tasarımda” dikkate alınmalıdır.

1.1.4.1. Arazi Tipi Taşıyıcı Sistemler

Sabit Açılı Sistemler

Güneş panelinin optimal eğim açısı hesaplanarak “sabit” bir şekilde, genellikle paslanmaz (galvanizli) çelik alaşımlı ve / 
veya alüminyum metal profiller sayesinde arazi üzerine monte edilmesini sağlayan sistemlerdir. Metal haricinde mali-
yetler nedeniyle vernikli ahşap da kullanılabilir. 

Güneş enerjisine dayalı Elektrik Üretim sisteminin (GES) arazi uygulaması olarak tasarlanması durumunda, taşıyıcı sis-
tem elemanlarının taşıma kapasitesi, malzeme ağırlığı, deprem, rüzgâr ve kar yükleri dikkate alınarak hesaplanmalıdır. 
Statik modelleme hesaplarında kullanılacak yönetmelik ve standartlar şunlardır: Türkiye Deprem Yönetmeliği (2007), 
TS-500, TS-498, TS-648 ve Eurocode 9. 

Arazi uygulamalı GES tesisinin kurulacağı alanın koordinatlarına göre ilgili yönetmelikte tanımlanan yükleri temel alına-
rak taşıyıcı sistem kapasite kontrollerinin statik hesapları yapılmalı ve bu şartnameye uygun olduğu ruhsat veren kurum 
veya yapı denetim şirketi tarafından kontrol edilmelidir.

Tesisin kurulacağı zeminin özellikleri de taşıyıcı sistemin tasarımında önemli bir parametredir. Montaj elemanlarını be-
lirleyen unsur zemin özellikleridir. Buna göre “çakma, vidalama, delme ve beton pabuç” temel çeşitlerinden birinin ve / 
veya hepsinin tercihi durumunda tasarım için kullanılacak elemanların detayları ortaya çıkar.

Panellerin hangi açıda yerleştirileceğini belirleyen ana unsur bölgenin enlem derecesidir. Sistem verimliliğini en fazla 
etkileyen unsurlar güneş ışınlarının panel üzerine dik açıda gelmesi ve uzun güneşlenme süresidir. Eğer paneller sadece 
yazın kullanılacaksa daha yatay, sadece kışın kullanılacaksa daha dikey yerleştirilmelidir. 

Ana akım sabit açılı montaj sistemleri tek kolonlu ve çift kolonlu olarak piyasadan temin edilebilir. Genelde oluşturu-
lacak panel dizisindeki panel sayısına göre özel olarak tasarım yapılabilir. Panellerin yatay ya da dikey yerleşimine göre 
ürün özellikleri değişebilir.

Yandaki görselde panelin dikey şekilde yerleştirildiği sabit 
açılı, yere gömme beton köşe hatıla vidalarla monte edilmiş, 
çelik alaşımlı bir sistem görülüyor. 

 

Görsel 21: Dikey şekilde yerleştirilmiş panel
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Bu görselde ise tekli kolon üzerinde, 2’li yatay bir sistem görü-
lüyor. Kolonlar yere çakılmıştır.

 

 

Değiştirilebilir Açılı Sistemler

Değiştirilebilr açılı sistemler, sabit açılı sistemlerle aynı malzeme ve 
sisteme sahiptirler. Sadece profiller, açıları manuel olarak ayarlana-
bilecek şekilde sabitlenir. Bu sistemler, güneşin günün farklı saat-
lerinde ya da değişik mevsimlerdeki hareketine göre açısı elle en 
az iki kademe değiştirilecek şekilde ayarlanabilir. Rüzgâr yükünün 
ve kar yükünün doğru şekilde ayarlanması gereklidir. Yıl içerisinde 
insan gücüne dayalı ayarlama gerektirdiği için büyük sistemlerde 
pek tercih edilmez.

Güneş Takip Sistemleri (Tracker)

Son yıllarda güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, 
bu sistemlerdeki verimliliği arttırmaya yönelik güneş takip sistemi gibi uygulamalara da büyük önem verilmektedir.

Güneş enerji sistemlerinde verimi etkileyen birçok faktör vardır. Güneş enerjisinden sürekli faydalanamama ve fotovol-
taik hücrelerin maksimum verimi güneş ışınları dik geldiği zaman vermelerinden dolayı, sabit olarak kurulan panellerden 
maksimum verim almak zorlaşır. Bu yüzden, oluşan verim kaybının önüne geçmenin en etkin yollarından biri, sistem 
verimliliğini %40’a kadar artırabilmeyi sağlayan güneş takip (solar tracker – güneş izleyici) sistemleridir.

Güneşten gün boyu maksimum düzeyde yararlanmak amacıyla tasarlanan bu sistemler verimin artırılmasında önemli 
bir etkiye sahiptir.

Güneş takip sistemini tek eksenli veya çift eksenli olarak tasarlamak mümkündür. Değiştirilebilir açılı sistemler temelde 
sabit açılı sistemlerle aynı malzeme ve çalışma sistemine sahiptir. Burada güneşin geliş açısına göre panellerin açısı tek 
eksende değişebilmektedir. Bu ayar elle yapılabileceği gibi bir otomasyon sistemi ile de düzenlenebilir.

Tek eksenli kontrol sistemlerinde panel kuzey-güney hattına yerleştirilir ve hareketi doğu-batı ekseninde yapılır ve ve-
rimliliği yaklaşık %20-25 oranlarında arttırmak mümkündür. İki eksenli kontrol sistemi ile panel verimliliği %30-40 oran-
larında iyileştirilebilir.

Görsel 22: Yatay şekilde yerleştirilmiş panel

Görsel 23: Değiştirilebilir açılı sistem
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Görsel 24: İki eksenli kontrol sistemleri

Pasif kontrollü sistemler ışığa duyarlı sensörler kullanırken, aktif kontrollü sistemlerde güneş ışık sensörü yerine mate-
matiksel olarak konumunun tespitiyle takip edilir. 

1.1.4.2. Çatı Üzeri Taşıyıcı Sistemler

Düz Çatı (Teras) Üzeri Taşıyıcı Sistemler

Düz çatı kavramı yapı kirişleri üzerine oturtulmuş, köpük, gaz, ahşap veya betonarme yapılmış bir taban plakasına sahip, 
çok düşük eğimli yüzeyler olarak adlandırılır. Bu alanları TERAS olarak da adlandırmak mümkündür. Aşağıdaki görselde 
çeşitli düz çatı uygulamaları görülebilir. Paneller 10°’den 45°’ye kadar farklı eğim açılarıyla yerleştirilebilir.

Görsel 25: Çeşitli düz çatı (teras) uygulamaları

Düz çatı üzeri taşıyıcı sistemlerde çatı alanı, güneşe göre yönü, çatı taban plakasının türü ve gölgeleme unsurları (baca, 
anten, vb.) kullanılacak montaj malzemesi çeşidi ile montaj tasarımını, açısını, dolayısıyla elektriksel planını doğrudan 
etkiler. Güneş paneli sıralarının birbirlerini gölgelemesini önlemek için, bulunulan enlem (ve onunla ilişkili en düşük açılı 
ışınım konumu), panel yüksekliği ve yüksekliğe bağlı eğim açısı yeterli uygunlukta seçilmelidir. Rüzgâr yükü veya çatıda 
bir sıra daha panel yerleştirebilmek için kurulum açısı 30°’den küçük seçilmelidir. Parapet, kenarlık gölgelendirmelerine 
dikkat edilmelidir.

Rotasyon ekseni

Rotasyon ekseni

Kuzey

Doğu
Güney

Batı
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Görsel 26: Farklı açılarda düz çatı üzeri taşıyıcı sistem tasarımı

Düz çatılı yapının statik hesabına bakılmalı, taban plaka örtüsünün cinsine göre taşıyıcı sistem türü seçilmelidir. Mevcut 
yapının kolon, perde duvar, dikme vb. gibi düşey taşıyıcı sistemleri ile makas, kiriş, döşeme, kuşak, hatıl vb. yatay taşıyıcı 
sistemlerinin bilgileri edinilmelidir. Düz çatılarda su birikimi oluyorsa kurulumdan önce tespit edilmeli ve drenaj planına 
göre FV Güneş paneli taşıyıcı sistem türü seçilmelidir.

Döşeme ya da taban plakanın türü yalıtım riskleri nedeniyle genellikle delmeye müsait olmadığından ağırlık ya da beton 
pabuç kullanılması gerekebilir. Binanın statik yüklerini etkileyebilecek en önemli unsurlardan biri bu balast (ağırlık) ya da 
hafif beton pabuç (hatıl) olur. Gerekli balast büyüklüğü Eurocode normlarına göre hesaplanmalıdır.

Görsel 27: Düz çatı üzerine kurulmuş bir sistem
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Çatılarda trapez kaplama söz konusu olduğunda bu kaplamaya uygun altyapı / taşıyıcı sistem tercih edilmelidir. 

Görsel 28: Trapez kaplama üzerine kurulmuş bir sistem

Eğimli Çatı Üzeri Taşıyıcı Sistemler

Çatı eğimi 0,5°’den başlayıp, çatının en üst katmanı olarak, çatıdan yağmur ve eriyen kar sularını uzaklaştıran, güneşin 
kızılötesi (infrared, IR) ve morötesi (ultraviyole, UV) radyasyon etkilerinden koruyan bir KAPLAMA katmanı yer alan çatı-
lara verilen genel isimdir. Montaj yapı malzemesinin kaplama malzemesine göre seçilmesi nedeniyle düz çatıdan ayrılır. 

Çatı kaplaması olarak “metal çatı kaplamaları”, “kil esaslı kiremitler”, “bitümlü malzemeler”, “sentetik esaslı kaplamalar” 
ile cam gibi malzemeler kullanılır. Kullanılan çatı kaplamasının tasarımı FV panel dizaynı için seçilecek altyapının tasa-
rımını da etkiler. 

Eğimli çatılara FV paneller monte edilirken çapraz bir ray 
sistemi kullanılarak çatı yapısına tutturulur. Eğimli çatılarda 
montaj sistemlerinin temel özellikleri şunlardır:

Montaj sistemleri genellikle hafif alüminyum malzemeden 
imal edilir.

 ►  Çatıda bulunan özelliklere göre özel bağlantı elemanları 
geliştirilir.

 ►  Çatıya kenetlenen ve çatı kaplamasına zarar vermeyecek 
montaj sistemi geliştirilir.

Görsel 29: Eğimli çatı üzeri güneş paneli kurulumu
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 ►  Ankastre / gömme sistemler mevcut olsa da panel verimliliği açısından ısının yayılabilmesi adına çatı kaplaması 
ile paneller arasında hava boşluğu bırakabilecek sistemler yaygınlık kazanır.

 ►  Çatı kaplama malzemesi olarak fotovoltaik güneş paneli kullanılır.

Kiremit çatı için genellikle tek ray profilli, özel kancalı sistem kullanılır. Kanca kiremitin altında bulunan ahşap ya da 
metal karkasa monte edilir.

Görsel 30: Kiremit çatı üzerine montaj

Sundurma (Kanopi) – Park Yeri (Carport) Taşıyıcı Sistemler

 
Görsel 31: Sundurma ve otopark üzeri taşıyıcı sistemler
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Güneş enerjisi elde etmek amacı ile panellerin otomobil park alanlarının üzerine yerleştirildiği sistemlerdir. Bu tür sis-
temlerde taşıyıcı olarak beton pabuç (hatıl) üzeri yüksek profilli, uzun raylı sistemler kullanılır. Birçok bölgede otopark 
üzerine çatı kaplaması malzemesi olarak fotovoltaik paneller kullanılır. Kanopi denilen benzin istasyonu çatıları genelde 
membran kaplama olduğu için membran üstü yapıştırma ya da ağırlık sistemleri ile panel yerleştirme yapılır.

1.1.4.3. Bağlantı ve Kablolama
Güneş enerjisi tesislerinde genelde üç tip kablo kullanılır. Bunlar DC kablolar, AC kablolar ve kontrol haberleşme sistemi 
kablolarıdır. AC ve DC kablolar aşağıdaki şartları mutlaka sağlamalıdır:

 ►  Ortalama 25 senelik bir ömrü olmalı.

 ►  Yanmaya karşı dirençli olmalı.

 ►  AC için 1 kV, DC için 1,5 Kv değerlere sahip olmalı.

 ►  EN 50618 standardında Fotovoltaik sistemler için elektrik kabloları olmalı.

 ►  EN 60332-2020 standardına göre ek Kablolu Alev Testi raporu olmalı.

 ►  EN 61034-2 standardına göre Düşük Duman Yoğunluğu özelliği bulunmalı.

 ►  Işık geçirgenliği %70’ten fazla olmalı.

 ►  İşletme sıcaklığı ortalama 90 ºC, -40ºC Soğuğa dayanıklı, esnek, kolayca ayırt edici renklere sahip, renkleri solma-
yan, çevre dostu, UV ışınlarına, basınca, asitlere, doğal şartlara dayanıklı olmalı.

Güneş enerjisi sisteminde, kablonun toplam sistem maliyeti içindeki oranı %2’den daha düşüktür. Sistemin toplam 
maliyetinin çok küçük bir parçası olmasına rağmen, sistem performansı açısından ana işlevi gören ürünlerden biri olan 
kablonun tercihinde mutlaka özen gösterilmelidir. Kalitesiz kablo seçimi sonucunda, sistem veriminde ciddi kayıplar 
oluşabilir; üretilen enerji, tam kapasite ile sisteme taşınamayabilir; dış ortamlardan olumsuz etkilenen kabloların zaman 
zaman değişmesi gerekir ve tüm bunlar, elde edilebilecek enerjinin önüne engel olarak çıkar; ayrıca daha önce öngörül-
memiş işçilik ve ek malzeme maliyetleri de doğabilir. 

Hem teknik hem de ekonomik olarak doğru kablo seçimi sistemin genelini etkilediğinden gerekli hesapların verilen sınır-
lar içinde kalmasını sağlamak oldukça önemlidir. Sistemin geneli düşünüldüğünde hem DC hem de AC tarafta yapılan 
hesaplarda kablo kayıplarının %1’in altında olması hedeflenmelidir.

Fotovoltaik panellerin çıkışında pozitif ve negatif olmak üzere iki adet kablo bulunur. Kablo uçları ise pozitif ve negatif 
kısımları farklı tipte bağlantı soketleri ile sunulur. Sahada paneller birbirleri ile seri bağlantıları tamamlandıktan sonra en 
baştaki ve en sondaki panellerin uçları açıkta kalır. Bu uçların invertöre taşınması için ilave DC kablolar ve bu kabloların 
uçlarına doğru bağlantı soketleri yapılmalıdır. Aşağıda bu bağlantı soketleri gösteriliyor.



Yenilenebilir Enerji ► 319

        

 Görsel 32: DC Bağlantı soketleri  a) Dişi tip soket (Negatif)     b) Erkek tip soket (Pozitif)

Bu bağlantı soketleri fotovoltaik sistemin bağlantılarının uzun yıllar güvenli ve dayanıklı olmasını sağlar. Özellikle su ve 
benzeri dış etkilere karşı bağlantıları korur. Bu özel bağlantı soketleri özel sıkma pensesi ile kullanılır.

1.1.4.4. Koruma
Fotovoltaik sistemlerin uzun süre güvenli çalışabilmesi, can ve mal kayıplarının önlenebilmesi için mutlaka elektriksel 
koruma donanımına ihtiyaç duyulur. Bilindiği gibi fotovoltaik sistemler hem DC hem de AC devreden oluştuğu için her 
iki devrenin de korunması gerekir. Bu kapsamda akım ve voltaj karakteristiklerine göre birçok ürün geliştirilmiştir.

Bu ürünler arasında, DC ve AC sigortalar, otomatik sigortalar, anahtarlı ayırıcılar, DC ve AC parafudrlar, AC bıçaklı tip 
sigortalar, artık akım anahtarları ve şebeke izleme rölesi sayılabilir.

Tesiste topraklama sistemi de çok önemli bir koruma tedbiridir. Canlıları tehlikeli dokunma gerilimlerinden korumak için 
işletme araçlarının aktif olmayan metal kısımlarının topraklaması ile “koruma topraklaması” yapılmalıdır. Bunun dışında 
gerilim altında çalışan kısımların topraklaması, yani “işletme topraklaması” yapılmalıdır. Ayrıca yıldırım etkisine karşı 
topraklama veya iletişim cihazlarının çalışması için zorunlu topraklama yapılması da “fonksiyon topraklaması” olarak 
adlandırılır.

1.1.4.5. İzleme, Takip ve Kontrol
Kurulacak tesisin üretimini takip etmek ve emniyet tedbirlerinin sürekliliğini kontrol için izleme takip sistemi kurulması 
gerekir. Sadece üretilen elektriğin takibi değil, tesisin çevre emniyeti de uzaktan izlenebilir olmalıdır.

Fotovoltaik güneş enerjisi sistemlerinde gücün iletiminde kullanılan kabloların yanında veri taşıyan birçok kablo da 
bulunur. Kurulan fotovoltaik güneş enerjisi tesisinin üretim performansını değerlendirmek, sistemin güvenilir bir şekilde 
çalıştığını kontrol etmek için kullanılan izleme sisteminin kabloları yine dış ortam koşullarına dayanıklı olmalıdır. İnvertör 
üzerinden analog olarak alınan elektriksel sinyaller, güneş ışınım sensöründen ve sayaçlardan gelen veriler A/D dönüş-
türücüler ile uzaktan okunabilir hale getirilir. Bu dönüştürücülerden geçen veriler, bir modem üzerinden internete iletilir. 
Bu verileruzaktan izleme sistemi veya internet sayfası aracılığı ile görüntülenebilir.

Güneş enerjisi santral kurulumlarında ise data, sensör, telefon kabloları ile hırsızlığa karşı güvenlik çitleri için sensörler 
ve video kamera ile gözetleme sistemine ihtiyaç duyulur. Kurulacak tesisin izleme ve takibi için yapılacak iş, işlemler, 
kurulacak sistem ve kullanılacak cihazlar konusunda ayrıntıların ilgili dağıtım firmasından öğrenilmesi gerekir.
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1.1.5. Şebeke Bağlantısı
Projesinde belirtildiği özelliklerdeki otoprodüktör hücrenin kurulması, kablolama ve şebeke bağlantısının yapılması ile 
bu işlere ilişkin ilgili tüm malzeme temin ve işçilikleri, TEDAŞ, TEİAŞ ve yerel elektrik dağıtım şirketinin (OSB) talepleri, 
GES Bağlantı Görüşü, Sistem Kullanım Yazısı ve Sistem Bağlantı Anlaşması doğrultusunda yatırımcı tarafından sağlanır.

Lisanssız güneş enerji santrallerinde mevcut şebeke enerjisi 3 faz, 50 Hz ve fazlar arası 400 V ± %10 gerilim seviyesinde-
dir, sistem şebeke bağlantılı olarak çalışmalıdır, hem şebeke hem de güneş enerjisi sistemi aynı anda devrede olmalıdır.

TEDAŞ ve EPDK’nın ilgili bütün tebliğ ve yönetmeliklerine uygun olarak Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu'nda yer 
alan bilgilere istinaden çift yönlü sayaç (uzaktan okumaya uygun, aktif- reaktif ölçüm özellikli) kullanılması gerekir. Kulla-
nılacak sayaç, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretiminde Bulunacak Santrallerin Dağıtım Sistemine Bağlantı ve 
Sistem Kullanımı Taleplerinin Değerlendirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar’da belirtilen şartlara uygun olmalıdır. 

Sistemin şebeke ile senkronizasyonu (voltaj ve frekans uyumu) için gerekli ekipman yatırımcı tarafından tesis edilir. Üre-
tim tesisinin kısa devre arızası veya dağıtım sisteminin enerjisiz kalması durumunda bağlantı noktasıyla irtibat kurulma-
lı ve tesisin dağıtım sisteminden izole hale gelmesi ve şebekeye enerji vermemesi sağlanmalıdır. Dağıtım şebekesinin 
bir bölümünü içerecek şekilde adalanmayı engellemek üzere ilgili mevzuatta geçen koruma sistemleri tesis edilmelidir. 
Üretim tesisinin sistemden ayrılması ve sisteme enerji verilene kadar hiçbir şekilde sistemle paralele girmemesi sağlan-
malıdır. Kurulacak ek teçhizatla bağlantı noktası itibari ile şebekeden izole hale gelen üretim tesisi, bağlantı noktasının 
kullanıcı tarafında kalan bölümlerini şebekeden bağımsız olarak besleyebilir.

Görsel 33: Şebeke bağlantısı

DC Bağlantı Panosu

DC Ana Ayırıcı

DC
Ana

Kablo

AC Ayırıcı
RCD (Artık

Akım Anahtarı)

Elektrik
Sayacı

Şebeke
Parafudr

Parafudr
Parafudr

Sigortalar

PV Üreteç

130,5

kWh

PE

L1

N

Evirici

Topraklama Barası
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1.1.5.1. GES (ADP) Panosu, Şalt Malzemesi, Röle ve Sayaçların Montajı
Güneş enerjisi santrallerinin kalbi ana dağıtım panosu (ADP) ya da çok bilinen ismiyle GES panosudur. GES Panosu, 
invertörlerden gelen enerjinin trafoya bağlantısının sağlanması için toplayıcı ve dağıtıcı görevini üstlenir. Aslında hem 
ölçüm hem de ana dağıtım panosu özelliklerini taşır. 

GES (ADP) Panosu: Ana dağıtım panosu uygun bağlantı 
şartlarını sağlamak için birleştirme panoları su ve toz ge-
çirmez yapıda, yanmaz malzemeden imal edilmiş ve ko-
layca bağlantı yapmaya müsait yapıda olmalıdır. Sahada 
kullanılacak tüm panoların en az IP 65 koruma sınıfında, 
yani her yönden basınçlı su ve toza karşı dayanıklı olma-
sı önemlidir. Pano için zemin üzerinde en az 10 cm yük-
sekliğinde beton kaide yaptırılmalı ve pano bunun üzerine 
monte edilmelidir.

Pano içerisinde her klemens, kablo, şalter, sigorta, sinyal 
lambası kısaca tüm donanımın yıpranmaya ve solmaya 
karşı dayanıklı özel etiketler ile işaretlenmesi işletme ve 
bakım dönemi açısından büyük önem taşır. Pano kapağı-
na ölçü cihazları yerleştirilmelidir. Pano kapağı üzerinde 
panonun devre tek hat şeması yer almalı ve sinyal lamba-
ları tek hat pozisyonuna göre yerleştirilmelidir.

Pano İçerisinde genel olarak bulunan ana elemanlar şunlardır:

 ► Termik manyetik şalter

 ► Kaçak akım rölesi

 ► Troid akım trafosu

 ► Kombi sayaç

 ► Açma-kapama bobini

 ► Multimetre

 ► Topraklama

XP Güç Kabinleri
(Giriş - Çıkış - Kuplaj)

XP Güç Kabinleri
(Giriş - Çıkış - Kuplaj)

IZMX16
630 - 1600A

NZM3
125 - 630A

IZM20
800 - 2000A

NZM4
315 - 1600A

IZM32
800 - 3200A

IZM40
4000A

IZM63
4000 - 5000A

XP Güç Kabinleri
 f 3 veya 4 kutuplu
 f Sabit
 f Çekmeceli

Kompakt Tip Devre Kesiciler
 f 3 veya 4 kutuplu
 f Sabit
 f Çekmeceli

Görsel 34: Güç kabinleri ve devre kesiciler

Görsel 35: Ana dağıtım ve kompanzasyon panoları
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Pano Gövdesi Özellikleri (Önerilen)

 ► GES panosu IEC 61439 standardına göre imal edilmelidir.

 ► Tüm giriş ve çıkışları alttan yapılabilir, panonun alt bölümü fırçalı olarak imal edilmelidir.

 ► Alçak gerilim AC toplama panosunun dikmeleri ve ön kapağı 2 mm sacdan imal edilmelidir.

 ► Kapağın dengede kalması için kuşaklar kullanılmalıdır.

 ► Panonun dış kapakları elektrostatik fırın boya ile boyanmalıdır.

 ► Panonun kapılarında dış etkenlere karşı poliüretan dökme conta kullanılmalıdır.

 ► Panoların taşınması ve yerine montajı için güçlendirilmiş taşıma halkaları kullanılmalıdır.

 ► Pano minimum işletme sıcaklığını karşılayacak havalandırma koşullarına uygun olmalıdır.

 ► Havalandırma bölmesi toza ve yabancı maddelerin girmesine karşı filtre edilmelidir.

 ► Havalandırma filtreleri değiştirilebilir tipte olmalıdır.

Çift Yönlü Sayaç
Pano içerisinde bulunan önemli bir ölçüm cihazı da çift yönlü sayaçtır. Üreti-
len ya da tüketilen enerjinin miktarını elektrik sayaçları ölçer. Bu enerji mikta-
rı vatsaat (Wh) şeklinde belirtilerek çekilen güçle zamanın çarpımını gösterir. 
Çift yönlü sayaçların takılması elektrik dağıtım firmalarının (EDAŞ) görevidir, 
yedek sayaç ise yatırımcı tarafından tedarik edilir. Çift yönlü elektrik sayaçla-
rı; iş yerlerinde, fabrikalarda ya da evlerde güneş veya rüzgâr gibi kaynaklarla 
elektrik üretimi gerçekleştiren donanımların bulunduğu aboneleri içerir. Çift 
yönlü sayaçlar, çift yönlü çalışır, yani şebekeden sağlanan elektrik ile şebeke-
ye gönderilen elektriğin kayıtlarını sağlar.

Tüketim fazlalığında ya da geceleri şebekeden faydalanılabilir. Bu durum 
şebekeden elektrik satın alma olarak değerlendirilerek çift yönlü sayaç ta-
rafından kayıt altına alınır. Tam tersi olursa yani üretim daha fazla olursa 
bu durumda da şebekeye aktarılabilir. Bu durumda da satın alma olarak de-
ğerlendirilen miktardan şebekeye aktarılan miktar sayaç tarafından düşülür.

1.1.6. Sistem Montajı
Montaj ve kurulum yapacak şahısların fotovoltaik panel montajında tecrübe-
li olması, panellerin elektrik ve mekanik yapısının ayrıntılarına hâkim olması 
gerekir. Öncelikle çalışanların ve şantiye görevlilerinin saha kurulumu konu-
larında referansları kontrol edilmelidir. Bu montajın yapılması ileri derecede bilgi ve beceri gerektirir. Montaj sırasında 
olası risklere karşı her türlü iş güvenliği ve emniyeti önlemleri alınmak zorundadır. Montajı yapılan panellerin üretici 
firmasının yayınladığı montaj ve emniyet kılavuzları dikkatlice okunup bu kılavuzlara harfiyen riayet edilmelidir. 

Görsel 36: Çift yönlü sayaç
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Panellerin herhangi bir bölümü asla boyanmamalı, üzerine herhangi bir şey yapıştırılmamalıdır. Panellerin üzerindeki 
etiket, kablo, vida vb. hiçbir unsur yerinden çıkarılmamalıdır. 

Sistemin kurulumu ve montajı sırasında, sistemin kullanımı sırasında veya sökme – takma veya bakım yapılırken ürün 
kılavuzları, talimatlar, yerel düzenlemeler, normlar, iş güvenliği kuralları ve yasal düzenlemelere titizlikle uyulması gerekir.

Paneller taşınırken veya montaj esnasında kablo veya bağlantı kutularından tutulmamalı, panel taşınmasında yalıtımlı 
eldiven kullanılmalı, panel üzerine herhangi bir cisim koyulmamalı, ayakla basılmamalı, basınç uygulanmamalı, düşürül-
memeli, montaj yağışlı veya rüzgârlı havada yapılmamalı, panel arkası gün ışığına veya sıcaklığa maruz bırakılmamalı-
dır. Panel üzerine veya yanlarına matkapla delik açılmamalıdır.

Sadece paneller değil sistemin diğer ekipmanının montajı sırasında da (kablo, konektörler, şarj kontrolörleri, evirici ve 
depolama pili vb.) geçerli güvenlik önlemlerine titizlikle uyulmalıdır.

Paneller birbirlerine veya şebekeye bağlı değilken bile gün ışığına maruz kaldıklarında elektrik üretirler. Kurulum esnasın-
da elektrik yüklü uçlara temas edilmemelidir. Panellerin kurulum esnasında üzerlerini mat bir örtü ile kapatmak bu tür 
tehlikeleri önler. Ucu açık paneller gün ışığında kıvılcıma, yangına veya ölümcül şoka neden olabilir.

Panellerin gövde kısmı yerel ve ulusal güvenlik ve elektrik standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır. Topraklama 
kablosu, panel gövdesine uygun bir şekilde sabitlenmelidir.

Montaj ve kurulum sırasında sadece güvenlikli, gerekli standartlara ve belgelere sahip el alet ve avadanlıkları kullanılma-
lı, ilgili standartlara uygun ve panel üreticisi tarafından önerilen sistem elemanları (konektörler, kablo ve gövde unsurları) 
kullanılmalıdır.
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3. Güneş Enerjisi Arazi Uygulamaları
Faruk Telemcioğlu

Ülkemizde Mart 2021 sonu itibarıyla Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’ne uygun güneş enerjisine dayalı elektrik 
üretim santrali (GES) kurulu gücümüz 6448,6 MW’a ulaştı ve bu gücün büyük bölümü arazi üzeri güneş enerjisi kurulum-
larından oluşuyor. Mart 2021 itibarıyla işletmeye girmiş lisanslı güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücü 515,4 MW’tır. 
Hâlihazırda işletmede olan lisanslı GES’lerin tamamı arazi üzeri güneş enerjisi santralleridir. 2021 yılı Mart ayı sonu 
itibarı ile lisanssız güneş enerjisi santrallerinin illere göre dağılımını gösteren harita aşağıda görülüyor:

Görsel 1: 2021 yılı Mart ayı sonu itibarıyla lisanssız arazi GES kurulu gücünün illere dağılımı1

Türkiye’de en çok arazi üzeri GES, 512,9 MW’lık kurulu gücü itibarıyla Konya ilimizde bulunuyor. Önümüzdeki süreçte 
92 MW’lık lisanslı GES’in devreye girmesi ve 2021-2022 yıllarında tamamlanması beklenen Güneş YEKA 1 projesi kap-
samında 19,19 milyon metrekarelik alana inşa edilecek, 1000 MW kurulu güce sahip Konya-Karapınar Güneş Enerjisi 
Santrali (GES) sayesinde Konya, Türkiye’nin en büyük GES kurulu gücüne sahip ili olmaya devam edecek gibi görünüyor.

9 Mayıs 2019 tarihli ve 1044 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de 
yayınlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’ne istinaden tarımsal sulama aboneleri, içme 
suyu tesisleri ve atık su arıtma tesisleri, üretim ve tüketim noktaları aynı ölçüm noktasında olmak şartı ile, kamu kurum 
ve kuruluşları ise her türlü aboneliklerine ait ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim ve tüketim noktası aynı ölçüm nok-

1. Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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tasında olma şartı aranmaksızın, diğer mevzuat hükümlerine riayet ederek arazi üzeri GES kurabilir, “Perakende Tek 
Zamanlı Aktif Enerji Bedeli” üzerinden ihtiyaç fazlası enerji satışı gerçekleştirebilirler. 

Arazi üzeri GES kurulumu için 2020 yılı itibarıyla atılan önemli bir adım ise Mini YEKA’lardır. “Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Alanları Yönetmeliği” (09.10.2016 tarih ve 29852 sayılı Resmî Gazete) kapsamında hayata geçirilecek olan ve Mini YEKA 
olarak adlandırılan yeni lisanslı arazi üzeri güneş enerjisi santrallerinde 10, 15 ve 20 MW’lık kapasiteler için yarışmalar 
düzenlenecek, toplam kapasite yine 1000 MW gücünde olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın güneş enerjisine 
dayalı YEKA ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin yarışma ilanı 03.07.2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlandı. 
Buna göre 36 ilde 74 adet YEKA ihalesi yapıldı. Başvurular Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Mü-
dürlüğü’ne 12 Mart 2021 tarihlerinde elden teslim edildi. Yarışmalar kapsamında her bir ihalenin başlangıç tavan fiyatı 
kilovatsaat başına 30 kuruş olarak belirlenirken, alım süresi ise sözleşme imza tarihinden itibaren 15 yıl olarak açıklandı. 
İlgili ihalelerin en önemli özelliği Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis (YMKT) olması; yani kullanılacak malzemenin yerlilik 
oranı şartı içermesidir. Kapasite tahsis edilen iller ve kapasiteler aşağıdaki listede görülüyor.

Tablo 1: İllere göre tahsis edilen kapasite

İLLER Tahsis Edilen Kapasite 
[MW] İLLER Tahsis Edilen Kapasite 

[MW]

ADIYAMAN 30 GAZİANTEP 50

AĞRI 30 HAKKÂRİ 20

AKSARAY 30 KAHRAMANMARAŞ 10

ANKARA 40 KARS 20

ANTALYA 50 KIRŞEHİR 20

BATMAN 30 KİLİS 20

BAYBURT 10 MALATYA 30

BİLECİK 20 MARDİN 50

BİNGÖL 20 MERSİN 30

BİTLİS 30 MUŞ 30

BURDUR 30 NEVŞEHİR 20

BURSA 20 OSMANİYE 30

ÇANKIRI 20 SİİRT 30

ÇORUM 10 ŞIRNAK 20

DİYARBAKIR 40 UŞAK 30

ELAZIĞ 20 VAN 50

ERZURUM 30 YOZGAT 30

ESKİŞEHİR 30



326 ► Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

1.1. Arazi Seçimi

Altyapının özelliklerinden kablolama güzergâhları ile panel dizilimlerine ve hatta işletme dönemi maliyetlerine kadar pek 
çok unsuru etkileyen en önemli faktörlerin başında arazi seçimi gelir. Arazi seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar 
aşağıda özetlenmiştir.

1.1.1. Arazinin Güneş Enerjisi Potansiyeli
GES için arazi seçiminde aranacak ilk şart arazinizin bulunduğu konumdaki güneş enerjisi potansiyeli miktarıdır. GES 
kurmayı planladığınız arazi üzerinde güneş radyasyonu ne kadar fazla ise, üreteceğiniz enerji miktarı (kWh) ve elde 
edilecek gelirin miktarı da o kadar artar. Ülkemizin yıllık ortalama güneş enerjisi potansiyeli 1635 kWh/m2’dir ve güneş 
potansiyeli en yüksek olan illerin başında Karaman, Konya, Niğde, Şanlıurfa, Van, Antalya, Burdur ve Mersin gelir. Ancak 
diğer illerimizin güneş enerjisi potansiyeli de Avrupa ülkeleri ile karşılaştırdığımızda azımsanmayacak düzeydedir.

Görsel 2: Türkiye’de fotovoltaik enerji potansiyeli
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1.1.2. Arazinin Meteorolojik Geçmişi
Sis, kar yağışı ve yağmur gibi meteorolojik faktörler tesis verimini doğrudan etkiler. İlgili arazinin meteorolojik durumu 
hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yakın tarihli sis, kar yağışı, yağmur durumu, fırtına ve rüzgâr kayıtlarının 
alınmasında ciddi fayda vardır. Örneğin Antalya gibi güneşlenme oranı yüksek şehirlerde lokal olarak kar yağışının yük-
sek olduğu ya da sis oranı yüksek bölgeler bulunduğu bilinir. 

1.1.3. Arazinin Toprak Yapısı
Seçim yapılacak arazinin taşlık (kayalık) veya toprak olması taşıyıcı sistemin belirlenmesi açısından çok önemlidir. Ara-
zide kayalık kısımlar çok fazla ise taşıyıcı sistemin ayaklarının çakma sistem yerine delme, betonlama yöntemi ile yapıl-
ması gerekir. Bu durumda ayak başı 15-17.5 Amerikan doları olmak üzere, 1 MW’lık güce sahip bir santralde toplamda 
yaklaşık olarak 25.000 Amerikan doları ilave maliyet oluşur.

        

 
1. 1. 4. Arazinin Cephesi
Güneş potansiyelinden maksimum düzeyde 
faydalanmak için arazinin güney cepheli ol-
masında fayda vardır. Kuzeye eğimli arazilerde 
gölgelenme hesabı yapılarak kurulum yapıla-
bilir. Ancak bu durumda sehpalar arası mesa-
feler artacağından kurulum yapılacak alanın 
büyük olması gerekir. Günümüzde normal şart-
larda 1 MWe’lık bir GES için 12-14 bin m² yeterli 
olur iken 4-6 derece kuzeye eğimli bir GES için 
16-17 bin m² alan gerekir. Bu durumda kablo 
boyları vb. bileşenler de artış göstereceğinden 
kurulum maliyetleri de artar. 

Görsel 4: Beton ayaklı panel yerleşimiGörsel 3: Çakma ayaklı panel yerleşimi

Görsel 5: Eğimsiz arazi

Min. olması 
gereken 
mesafe  
3.15 mt

Işınlama Açısı
Kış Gündönümü

a=270
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1.1.5. Arazinin Konumu
GES için arazi seçiminde dikkat 
edilmesi gereken diğer husus ara-
zinin konumudur. Güneş enerjisi 
santrali arazisinin yamaçta ya da 
dere veya nehir kenarı gibi alan-
lara yakın olup olmadığı hususu 
önem arz eder. Eğer GES dere-
lerin, nehir yataklarının olduğu 
bölgelere kurulursa kışın suların 
taşması ile çok fazla maddi kayıp 
doğabilir. GES yamaçta ise, ya-
maç eğiminden kaynaklı toprak 
kayması / heyelan olma riski söz 
konusu olabilir. Bunun yanında 
GES’in kurulu olduğu arazide tepe, 
çukur gibi yapılar var ise veya do-
ğu-batı yönünde dalgalanma 6 
dereceden fazla ise kurulum yapı-
lacak arazide ilave hafriyat çalış-
maları gerekebilir. Bu gibi durumlarda 1 MW’lık bir GES için 10.000 ila 20.000 Amerikan doları civarında ilave arazi ıslah 
çalışma maliyeti oluşacaktır. Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus arazi ıslah çalışmalarında dolgu yapmaktan 
kaçınılması gerektiğidir. Arazinize yakın konumda yoğun partiküllü / zararlı duman veya toz üreten beton santrali, taş 
ocağı ve kum ocağı, çimento fabrikası vb. tesisler bulunmamasına da dikkat edilmelidir. Bu tür atıklar panellere zarar 
verebilir ve panellerin sıklıkla temizlenmesi ihtiyacını doğurabilir. 

Min. olması 
gereken 
mesafe  
1.85 mt

Işınlama 
Açısı
Kış 

Gündönümü
a=270

Işınlama Açısı
Kış Gündönümü

a=270

Min. olması 
gereken mesafe  

5.5 mt

Görsel 6: Güneye eğimli arazi Görsel 7: Kuzeye eğimli arazi

Görsel 8: Yamaçta bulunan bir arazi
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1.1.6.  Arazinin Gölgelenme Durumu
GES için arazi seçerken, satın alınan ya da kiralanan arazinin etrafını incelemekte fayda vardır. Eğer araziye gölge yapa-
cak bir yapı ve / veya nesne (arazinin güney, doğu ve batı cephelerinde ve araziye yakın uzun ağaçlar, kuleler, enerji hat-
ları, yüksek tepeler veya binalar) varsa, güneş enerjisi santralinden alınacak verim de düşer. Eğer bu yapı veya nesneler 
paneller üzerine sabit gölge bırakacak şekilde ise üretim kaybı ve yangın gibi olumsuzluklarla karşılaşılabilir.

1.1.7. Arazinin Ulaşım Durumu
Önemli hususlardan birisi de araziye olan ulaşım imkânlarıdır. Eğer araziye ulaşım çok zor ise, kurulum aşamasında 
işçilik ve nakliye maliyetleri çok fazla olur. Güneş panelleri, taşıyıcı sistem malzemeleri, trafo ve köşk gibi ağır ekipmanın 
taşınmasında ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

1.1.8. Arazi Sınıf Tespiti ve Çevresel Etkileşim 
Arazi tipi güneş enerjisi elektrik üretimi başvurularında öncelikle kullanılacak alanın uygunluğunun tespiti için İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü’ne başvuru yapılır. Bu başvurunun amacı, arazinin mutlak tarım arazisi, özel ürün arazisi, dikili 
tarım arazisi, sulu tarım arazisi, mera vb. özellikte olmadığına ve çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan 
alanları kapsamadığına ilişkin bir uygunluk belgesi alınmasıdır. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerine yapılacak 
başvurularda, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri’nin de görüşleri alınır.

Arazi sınıf tespitine yönelik başvuru için şu belgeler gerekir:

 ►  Güncel tapu kaydı (Tapu sistem çıktısı veya Tapu Müdürlüğü’nden onaylı tapu fotokopisi)

 ►  1/25000 ölçekli koordinatlı topografik harita

 ►  Dilekçe veya resmî yazı

Talep edilen alanda gerçekleştirilecek etüt çalışması sonrasında arazi sınıfı tespit edilir. Başvurudan olumlu sonuç alı-
nabilmesi için arazi tipinin yukarıda belirtilen arazi sınıfları içerisinde yer almaması; diğer bir deyişle “kuru marjinal tarım 
arazisi” sınıfında olması gerekir. 

1.1.9. Arazi mülkiyeti
Tesisin kurulacağı arazi satın alınacak ya da kiralanacak ise hak sahipleri ve arazi durumu detaylı olarak incelenmelidir. 
Hak sahiplerinin ittifakla satışa izin vermesi gerekir. Satın almadan önce muvafakat ile ilgili sorunların olup olmadığı 
önceden araştırılıp tespit edilmelidir. Arazinin üzerinde bulunabilecek her türlü şerh, kamulaştırma, istimlak işlemlerinin 
idari araştırmasının yapılması önemlidir.

1.1.10. Kuşların Göç Yolu
Önemli hususlardan birisi de kuşların göç durumudur. Kuşlar göç mevsiminde, bir yerden başka bir yere büyük sürüler 
halinde göç ederler. Eğer araziniz kuşların göç yolları üzerinde ise, sürüler halindeki kuşların dışkılarını güneş panellerine 
bırakması muhtemeldir. Kuş dışkılarındaki yüksek asit oranı güneş panellerine zarar verebilir. Bu durum, işletme döne-
minde yıkama maliyetlerini arttırabilir. 
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1.1.11. Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Belgesi
Bir parselde aynı tüzel kişiliğe ait kurulu güç toplamı 1 MW ve üzerinde olan arazi tipi lisanssız elektrik üretimi başvuru-
larında kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin verilecek Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kararı ile ilgili olarak, 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yapılması gerekir. “ÇED Gerekli Değil-
dir” kararlarına yönelik başvurular Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine, “ÇED Olumlu veya Olumsuz” kararlarına yönelik 
başvurular ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılır. Aşağıda verilen görselden de görülebileceği üzere, üretim tesisinin 
kapasitesine bağlı olarak, temin edilecek belge değişir. İlgili belgenin proje planlama ve tasarım aşamasında alınması 
başvuru kolaylığı sağlar.

Görsel 9: Tesisin kapasitesine bağlı olarak temin edilmesi gereken belgeler

1.1.12. Enerji Nakil Hattı (ENH)
Güneş enerjisi santralinin ken-
di trafosundan çıkış alarak ile-
tim veya nakil hatları ile dağıtım 
şirketinin gösterdiği noktaya 
bağlanması gerekir. Burada en 
önemli olan hususların başında 
enerji nakil hattının güzergâhında 
direklerin bulunması durumun-
da ve hattın şahıs ya da kamu 
arazisinden geçtiği durumlarda 
alınacak resmî ve gayri resmî 
izinler / muvafakatnameler gelir. 
Kamulaştırma işlerinin başlandığı 
belgelenmeden GES’in kabulünü 
yaptırmak veya lisans haklarını 
almak mümkün değildir. 

Özellikle vasıflı orman sahaları üzerinden geçebilecek uzun mesafeli enerji nakil hatlarını hesaba katmakta önemli fayda 
vardır. Bağlantı görüşleri oluşturulurken dağıtım firmasıyla görüşülüp olası ENH mesafeleri hususunda bilgi alınmalıdır.

Bununla birlikte ENH’ın 2-3 km’den uzun olması maliyetleri ciddi oranda etkiler. 28.01.2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği 21. Maddesi'ne göre, kamulaştır-
mayla yatırım bedeli geri alınamaz.

1 MW ve altı başvurularda:
ÇED BELGESİ TALEBİ YOK/
MUAFİYET YAZISI VERİLİR

1 MWe - 10 MWe:
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR

10 MWe ve üstü:
ÇED KARARI

Görsel 10: Vasıflı orman arazileri üzerinden geçen 12 km’lik bir Enerji Nakil Hattı
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1.1.13. Arazinin İmar Planlarındaki Durumu
Planlama öncesi, arazinin sınırları içinde yer aldığı belediyeye/il özel idaresine giderek, yatırım yapılacak arazi ile ilgili 
ileriye dönük imar planları incelenmelidir. Arazi jeotermal araştırma bölgesinde, turizm alanında veya doğal sit alanı 
olarak tarihi kalıntıların üzerinde bulunuyor olabilir. Bağlı olunan belediyenin veya İl Özel İdaresinin daha önce verdiği 
imar izinlerine ulaşılıp imar şartları veya karşılaşılan olumsuzluklar öğrenilebilir. İmar süreçlerinde arazinizde park, yol 
vb. terkinler (arazinin kamuya bırakılması) istenebilir.

Ayrıca diğer kamu kurumlarının ilgili arazi ile ilgili muhtemel çalışmalarını tespit etmek, imar açısından büyük önem 
taşır. Projenin yapılacağı alanın imarının yapılabiliyor olması önemlidir. İmarlı araziler birçok problemi aştığı için tercih 
sebebidir. Bu sebeple arazi alındıktan veya yatırım izinleri alındıktan hemen sonra mutlaka imar planı onayı için çalışma-
lar başlatılmalıdır. 1/5.000’lik, 1/25.000’lik ve 1/100.000’lik üst ölçek planları ve plan notları ayrıca incelenerek hareket 
edilmelidir. Örneğin, arazinin üst ölçek planlarında bir havalimanı projelendirilmesi, GES projesinin gerçekleşmesine 
engeldir.

 

Görsel 11: İmar Planı örneği
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Olası imar görüşü istenebilecek kurumlar şunlardır:

a. Belediye Su ve Kanalizasyon İdareleri

b. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

c. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

d. Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü 

e. Elektrik Dağıtım Şirketi

f. Elektrik Üretim AŞ

g. Halk Sağlığı İl Müdürlüğü

h. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü

i. İl Sağlık Müdürlüğü

j. Karayolları Genel Müdürlüğü

k. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü

 
Kültür Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

l. Orman Bölge Müdürlüğü

m. TEİAŞ Tesis ve Kontrol Müdürlüğü

Türk Telekom İl Müdürlüğü

n. BOTAŞ

o. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü

p. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

q. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

r. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)

Görsel 12a: GES kurulumuna yönelik imar planlı 

Görsel 12b: İmar Planına uygun yapılmış bir GES
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Kurum görüşlerinin alınması ile ilgili olası gerekçeler şöyle sıralanabilir:

 ►  Askeri bölge veya askeri koruma bölgesi olmamalıdır. Olası askeri iletişim hatlarına (tafics vb.) yakın olmamalıdır. 
Hiç askeri bölge işareti olmamasına rağmen bölge eğitim-harekât-olağanüstü hâl-terörle savaş gibi durumlarda 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılacak bölgelerden biri olabilir.

 ►  BOTAŞ vb. gibi firmaların petrol boru hatlarının güzergâhlarında olmamalıdır.

 ►  TELEKOM, vb. firmaların fiber internet güzergâhları üzerinde olmamalıdır

 ►  Tesisin kurulmasının imkânsız olacağı göl-su toplama havzası gibi bir alan olmamalıdır. 

 ►  Yoğun altyapı yatırımları olan yerleşim alanı olmamalıdır (imarlı arazi). 

 ►  Otlak / kışlık / yazlık (mera) olarak kullanılmakta olan platolar olmamalıdır. 

 ►  Kanunlar tarafından korunan bir alan olmamalıdır (doğal ve arkeolojik olarak korunan alanlar ve ulusal parklar 
gibi).

 ►  Havaalanı veya liman sahasına yakın bir alan olmamalıdır. 

 ►  Alanın sınırları, başka bir enerji yatırımı veya maden sahası için rezerv alanı olmamalıdır.

 ►  Alan, herhangi bir maden faaliyeti lisansına veya 4. grup (sodyum, potasyum, lityum, iyot, bor tuzları gibi endüst-
riyel madenler, linyit, taşkömürü, uranyum, toryum, radyum gibi enerji hammaddeleri ve altın, gümüş, platin, bakır, 
demir, krom, titan ve alüminyum gibi metalik madenler) ya da yüksek maden arama lisansına sahip bir arazide 
bulunmamalıdır.

 ►  Güneş enerji santrali projesi geliştirmek isteyenlerin, proje alanında arazi devir işlemlerinin uygulamasını gerekti-
ren durumlarda, Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik uyarınca devir işlemlerini uygulaması 
gerekir. Proje geliştirme aşamasında, devri söz konusu arazinin dâhil olduğu yerde bulunan İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü’nün konu hakkındaki görüşü alınabilir.

1.2. Planlama ve Başvuru

Arazi üzeri GES’ler Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’ne ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetme-
liği’ne göre kurulabildiği için planlama ve projelendirme süreçleri birtakım farklılıklar arz edebilir. Başvuru ve onay sü-
reçleri farklılık arz etse de temelde benzer yöntemlerle planlanır ve projelendirilir. Bu bölümde ağırlıklı olarak lisanssız 
güneş enerjisi santrallerinin planlanması ve projelendirilmesi esas alınmıştır. Güneş enerjisi santrali (GES) kurmadan 
önce gerek mevzuat gerekse teknik açıdan ilgili arazinin uygunluğunun tespit edilmesi, simülasyon programları (PVSOL, 
PVSYST vb.) yardımıyla planlamanın yapılması önem arz eder. Tesisin kurulma amacı elektrik üretimidir ve verim dü-
şüklüğü, yangın, elektrik çarpması, şebeke sorunları vb. hayati tehlikelere yol açabilecek riskler planlama aşamasında 
dikkate alınmalıdır.

Lisanssız arazi üzeri bir GES kurulabilmesi için öncelikle ilgili dağıtım şirketine (EDAŞ, OSB, TEİAŞ) başvuru yapılarak, 
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu alınması gerekir. Çağrı Mektubu, bağlantı noktası, hat mesafesi ve hattın türü gibi 
bilgileri içeren ve sistemle ilgili dağıtım firmasıyla yapılacak bağlantı anlaşmasının ana hatlarını kapsayan bir metindir. 
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Arazi seçimi ile ilgili kriterler tamamlanıp santral kurulacak araziyle ilgili bilgiler kesin olarak netleştirildikten sonra proje 
tasarımı için tapu bilgileri, arazi konum bilgileri, eğer alınmışsa arazi sınıf tespit yazısı gibi bilgiler sunulur. Genel olarak 
aşağıdaki hususlar tekrar gözden geçirilmeli ve arazide keşif yapılmalıdır:

 ►  Güneş potansiyeli durumu

 ►  Arazinin toprak yapısı

 ►  Arazinin cephesi

 ►  Arazinin fiziki yapısı

 ►  Arazinin konumu

 ►  Marjinal tarım uygunluğu

 ►  Arazinin gölgelenme durumu

 ►  Arazinin ulaşım durumu

 ►  Arazinin kirlenme ve tozlanma durumu

 ►  Arazinin enerji nakil hattı ile ilişkisi

 ►  Arazinin hava şartları uygunluğu

 ►  Arazinin imar planındaki durumu

Görsel 13: Tüketim sözleşme gücünü gösteren örnek bir elektrik faturası
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Tesisin ön projesi hazırlanıyor olsa dahi arazi-
nin, yatırımcı ya da temsilcisi ile yerinde görü-
lüp tasarım için yatırımcının kararlarına uygun 
olarak avam vaziyet planının oluşturulması 
gerekir. Keşif aşamasında harita mühendisi 
ile ortak çalışılmalı ve arazinin köşe noktaları 
demir kazık gibi işaretçilerle belirlenmelidir. Ha-
rita mühendisinden arazinin eğim haritalarını 
oluşturması istenmeli ve eğime göre vaziyet 
planları oluşturulmalıdır. Ayrıca varsa jeolojik 
zemin etüt raporları incelenmeli, yoksa bu etüt-
ler yaptırılmalıdır. Zemin etüt raporunda jeoloji 
mühendisleri toprağın 5-10 metre altından nu-
muneler alır ve laboratuvar ortamında inceler-
ler. Çakma-delme testlerinin yaptırılması, kulla-
nılacak altyapının tespitinde ayrıca önem taşır. 

Gerçek ya da tüzel herhangi bir kişi, kendi tüketim aboneliğine ait tü-
ketim sözleşme gücü kadar çatı üzeri güneş enerjisi tesisi kurabilir. 
Arazi üzerine böyle bir tesis kurulması söz konusu değildir. Başvuru 
sırasında bir tüketim tesisi mevcut değilse, üretim tesisi ile ilişkilendi-
rilmesi planlanan tüketim tesisinin, güneş enerjisi tesisinin işletmeye 
alındığı tarihe kadar tamamlanması zorunludur. Genelde tüketim söz-
leşme gücü, bağlı bulunulan perakende elektrik satış firmasının gön-
dermiş olduğu elektrik faturasında mevcuttur; burada bulunmazsa 
dağıtım firmasının sunmuş olduğu çevrimiçi hizmetlerden ya da sa-
yaç başvurusu esnasında imzalanan sözleşmeden kontrol edilebilir.

Yapılacak başvuru için lisanslı bir harita mühendisine (LIHKAB) ara-
zinin köşe koordinatlarının UTM ED-50 6° formatına uygun olarak al-
dırılması ve aplikasyon krokisinin çizdirilmesi gereklidir. Bu mümkün 
olmadığında serbest bir harita mühendisine 1/5000 ölçekli vaziyet 
planı ve 1/25000 ölçekli topografik harita yine UTM ED-50 6° forma-
tına uygun olarak köşe koordinatları alınmış şekilde çizdirilmelidir. Bu 
haritaların hazırlanmasında dikkat edilecek en önemli husus, arazinin 
ana köşe koordinatlarının alınması ve koordinatların diziliminin bir ha-
rita programına girildiğinde kelebek çizmeyecek şekilde ardışık sıralı 
listelenmiş olmasıdır. 

Görsel 14: Arazi üzeri GES

Görsel 15: Örnek Aplikasyon Krokisi



336 ► Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

Tek hat şeması, dağıtım firmasına yapılacak başvuruda bulunması zorunlu bir belgedir. Bu nedenle, kurulacak tesisin 
teknik özelliklerini gösteren (dağıtım şebekesine bağlantı noktasından itibaren ölçü devresini, kurulacak tesis eleman-
larının teknik özelliklerini ayrıntılı biçimde gösteren) tek hat şemasında ilişkilendirilen abone numarası, tesise ilişkin 
bilgiler, çift yönlü sayaç, tek yönlü sayaç ve tesiste kullanılacak diğer elemanlar eksiksiz olarak belirtilmelidir. 

Başvuru yapılmadan önce eldeki arazinin özellikleri, şebekeye bağlantı kapasitesi, kullanılacak panel ve invertör özellik-
lerine göre bir ön tasarım yapılır ve bu tasarım dikkate alınarak çağrı mektubu alınır. Çağrı mektubunun alınmasından 
sonraki süreç aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

Görsel 16: Çağrı Mektubu alındıktan sonraki sürecin adımları

Lisanssız elektrik üretim başvuruları için süreç ve gerekli belgeler 16.05.2019 tarih ve 8587 Sayılı EPDK Kararı ile belir-
lenmiştir. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

Adı geçen belgeler, hem EPDK web sayfasındaki ilgili yönetmelik içeriğinden hem de ilgili dağıtım firmalarının web say-
falarındaki Lisanssız Elektrik Başvuruları bölümünden görülebilir.

1. Ek‐1 Başvuru formu

2. Başvuru için yetki belgesi

3. Başvuru tüzel kişilik adına yapılacak ise ortaklık durumunu gösteren belge 

4. Başvuru sahibi yerin de sahibi ise tapu, kiracı ise en az iki yıllık kira sözleşmesi 

5. Çatı uygulamaları dışındaki başvurular için Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüklerinden Arazi sınıf tespiti belgesi 

6. 1 adet fatura. Henüz aboneliği alınmamış yeni bina ise inşaat yapı ruhsatıyla beraber sözleşme gücünün belirtildiği 
onaylı elektrik proje kapağı.
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7. Çatı uygulamaları haricinde ise eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 
kapsamındaki belge.

8. Ücretin yatırıldığına dair banka dekont bilgisi.

9. Elektrik mühendisi tarafından hazırlanmış ve onaylanmış, başvuru gücünün belirtildiği Tek Hat Şeması.

10. ETKB’nin belirlediği formatta Teknik Değerlendirme Formu. 

11. Üretim tesisinin köşe koordinatlarının bulunduğu, harita mühendisi imzalı aplikasyon krokisi.

12. Faaliyet yasağına ilişkin beyan.

13. Tesisin toplam verimliliğine ilişkin beyan.

14. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hakkının elde edildiğine dair belge.

15. Hidrolik tesisler için DSİ tarafından mer’i mevzuat kapsamında verilen onay belgesi.

1.3. Sistem Montajı

Montaj ve kurulum yapacak kişilerin fotovoltaik panel montajında 
tecrübeli olması, panellerin elektrik ve mekanik yapısının ayrıntılarına 
hâkim olması gerekir. 

Öncelikle çalışanların ve şantiye görevlilerinin saha kurulumu konu-
larında referansları kontrol edilmelidir. Montajın yapılması ileri dere-
cede bilgi ve beceri gerektirir. Montaj sırasında olası risklere karşı her 
türlü iş güvenliği ve emniyeti önlemleri alınmak zorundadır. Montajı 
yapılan panelleri üreten firmanın yayınladığı montaj ve emniyet kı-
lavuzları dikkatlice okunup bu kılavuzlara harfiyen riayet edilmelidir. 
Panellerin herhangi bir bölümü asla boyanmamalı, üzerlerine her-
hangi bir şey yapıştırılmamalıdır. Panellerin üzerindeki etiket, kablo, 
vida vb. hiçbir unsur yerinden çıkarılmamalıdır.

Sistemin kurulumu ve montajı, kullanımı veya sökme-takma ya da 
bakım işlemleri sırasında ürün kılavuzlarına, talimatlara, yerel düzen-
lemelere, normlara, iş güvenliği kurallarına ve yasal düzenlemelere 
titizlikle uyulması gerekir. Paneller taşınırken veya montaj esnasında 
kablo veya bağlantı kutularından tutulmamalı, panellerin taşınması 
sırasında yalıtımlı eldiven kullanılmalı, panel üzerine herhangi bir ci-
sim koyulmamalı, ayakla basılmamalı, basınç uygulanmamalı, düşü-
rülmemeli, montaj yağışlı veya rüzgârlı havada yapılmamalı, panel ar-
kası gün ışığına veya sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır. Panel üzerine 
veya yanlarına matkapla delik açılmamalıdır. Görsel 17: GES sistem montajı
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Sadece panellerin değil, sistemin diğer ekipmanının (kablo, ko-
nektörler, şarj kontrolörleri, evirici ve depolama pili vb.) montajı 
sırasında da geçerli güvenlik önlemlerine titizlikle uyulmalıdır.

Paneller bağlı değilken bile gün ışığına maruz kaldıklarında 
elektrik üretirler. Kurulum esnasında elektrik yüklü uçlara temas 
edilmemelidir. Kurulum esnasında panellerin üzerlerini mat bir 
örtü ile kapatmak bu tür tehlikeleri önler. Ucu açık paneller gün 
ışığında kıvılcıma, yangına veya ölümcül şoka neden olabilir.

Panellerin gövde kısmı yerel ve ulusal güvenlik ve elektrik stan-
dartlarına uygun olarak topraklanmalıdır. Topraklama kablosu, 
panel gövdesine uygun bir şekilde sabitlenmelidir.

Montaj ve kurulum sırasında gerekli standartlara ve belgelere sahip el aleti ve avadanlıkları takılmalı, ilgili standartlara 
uygun ve panel üreticisi tarafından önerilen sistem elemanları (konektörler, kablo ve gövde unsurları) kullanılmalıdır.

1.4. Bakım ve İşletme

Güneş enerjisi yatırımcıları, başlangıçta yatırım için fizibilite 
yapılması, mühendislik firmasının seçilmesi ve sistemde kul-
lanılan ürünleri seçme (panel, invertör, kablo vb.) yöntemi ile 
tesisten alacakları verimin en üst düzeyde olacağını düşünür-
ler. Ancak işletme ve bakım konularını göz ardı ederler.

Tesisin kurulması sırasında en iyi ürünler seçilse bile, siste-
min işletilmesi, bakımı ve onarımı tesisin verimi açısından 
büyük önem arz eder. İyi planlanmış ve uygulanmış işletme, 
bakım ve onarım faaliyetleri, işletme verimliliğine ve sürdürü-
lebilirliğine büyük katkı sağlar.

Yabani otlarla mücadele, panel temizliği, saha güvenliği, elektrik arızaları, 
mekanik taşıyıcı aksam bakımı ve yıllık test ve kontroller, tesisin ömrü ve 
üretim miktarı üzerinde büyük etkisi olan faaliyetlerdir. Sadece panel te-
mizliği bile yaklaşık %12’lik verim kaybını önler. Sistemin sürekli izlenmesi, 
periyodik bakımların yapılması ve arıza anında hemen müdahale edilmesi 
işletme için büyük önem taşır. 

Görsel 18: GES sistem montajı

Görsel 19: Arazi üzerine kurulmuş bir GES

Görsel 20: GES’lerde bakım ve temizlik
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Bakım ve işletme hizmetini veren kurum veya kuruluş, santralin 24 saat uzaktan izlenmesi, arızalara zamanında mü-
dahale, periyodik bakım, aylık ve yıllık raporlama, yıllık performans taahhüdü ve ürünlerin garanti sürelerinin takibi ve 
yönetilmesi gibi konularda hükümler içeren bir sözleşme ile görevlendirilmelidir.

GES’ler, alçak gerilim (AG) ve yüksek gerilimin (YG) bir arada olduğu karmaşık ve çok tehlikeli sınıfta kabul edilen tesis-
lerdir. Bu sebepten “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” elektrik tesislerinde çalışacak fen insanlarının sahip 
olması gereken ölçütleri belirttiği gibi tesis sahiplerinin görev ve sorumluluklarına ait hükümler de getirmiştir. Ayrıca 
Yönetmelik “Teknik Mevzuata göre görev yapacak yetkili işletme sorumlusu istihdam etmek ve/veya bu konuda gerekli 
hizmetleri almakla yükümlüdür” hükmü ile yatırımcıların, geçici kabulü yapılan tesislerde işletme sorumlusu görevlendir-
mesini veya işletme sorumluluğu hizmeti almasını zorunlu kılmıştır. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nin 60. 
Maddesinde “Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır” 
hükmü ile bu Yönetmelikte bahsedilen yetkili işletme sorumlusunun tanımı yapılmıştır. Ayrıca Yönetmelik bu tesislerde 
çalışacak teknisyen ve teknikerlerin “Yüksek Gerilim (YG) Altında Çalışma İzin Belgesine” sahip olması ve bir mühendis 
nezaretinde çalışması şartını getirmiştir. 

Tesis sahibi kurum ve kuruluşların güneş enerjisi santralinin kontrollerini ve periyodik bakımlarını yapmaları, arızalara 
anında müdahale, panel temizliği, performans ölçümleri, yedek parça yönetimi gibi detaylı hizmetler konusunda sürdü-
rülebilir bir sistem kurmaları gerekir. Bu sistemin kurulması veya bu amaçla kurum dışından hizmet alınması, kurulacak 
tesisin bakım ve işletilmesi için zorunludur. Örnek bir bakım tablosu aşağıda verilmiştir. Kurumlar kendi tesislerinin 
özelliğine göre bu prosedürü geliştirebilirler.

Görsel 22: Panel termal kamera ölçümGörsel 21: Panel dizi voltajı ölçümü
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Tablo 2: GES’ler için Örnek Bakım Tablosu

YAPILACAK PERİYODİK BAKIM BAKIM PERİYODU TARİH ONAY

1 AKIM-GERİLİM EĞRİSİ (I-V CURVE) ÖLÇÜMÜ YILDA 1 KEZ 1-30 NİSAN

2 TERMAL KAMERA İLE DC HOT SPOT KONTROLLERİ YILDA 1 KEZ 1-30 NİSAN

3 GÜNEŞ PANELİ TEMİZLİĞİ YILDA 2 KEZ NİSAN-KASIM

4 İNVERTÖRLER İÇİN ÖLÇÜM VE DENETİMLER YILDA 1 KEZ 1-30 MART

5 TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ YILDA 1 KEZ 1-30 EYLÜL

6 YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMİ ÖLÇÜMLERİ YILDA 1 KEZ 1-30 EYLÜL

7 KONSTRÜKSİYON İÇİN ÖLÇÜM VE DENETİMLER YILDA 1 KEZ 1-30 EYLÜL

8 AG ELEKTRİK TESİSATI ÖLÇÜM VE DENETİMLER YILDA 1 KEZ 1-30 MART

9 OG ELEKTRİK TESİSAT DENETİMİ - YG İŞLETME SORUMLULUĞU HER AYIN 20-25.ARASI 
PAZARTESİ GÜNÜ

10 TRAFO BAKIMLARI YILDA 1 KEZ 1-30 MART

11 YG HÜCRE BAKIMLARI 2 YILDA 1 KEZ NİSAN-KASIM

12 KOMPANZASYON DENETİMİ HER AYIN 20-25.ARASI 
PAZARTESİ GÜNÜ

13 FATURALAMA DENETİMİ HER AYIN 20-25.ARASI 
PAZARTESİ GÜNÜ

14 KAMERA SİSTEM BAKIMI YILDA 1 KEZ 1-30 MAYIS

15 SCADA SİSTEMİ SÜREKLİ KONTROL

16 KONTROL ODASI KLİMA BAKIMI YILDA 1 KEZ 1-30 NİSAN

17 YANGINA MÜDAHALE EKİPMANI YILDA 1 KEZ 1-30 NİSAN

18 AC/DC PANOLARIN DENETİMİ

19 KABLO VE BAĞLANTI NOKTALARININ KONTROLÜ HER 3 AYDA BİR KEZ

20 TAŞIYICI SİSTEM BAĞLANTI VE KOROZYON KONTROLÜ HER 3 AYDA BİR KEZ

21 KEMİRGENLERE KARŞI ÇEVRE KONTROLÜ (LAGAR VB) HER 3 AYDA BİR KEZ

22 SAHADAKİ OT VE BİTKİLERİN KONTROLÜ - TEMİZLENMESİ YILDA 2 KEZ MAYIS-KASIM

23 YAĞMUR SUYU BİRİKMESİ KONTROLÜ VE DEŞARJI YAĞMURLU SEZONLARDA 
HER HAFTA

24 TAŞIYICI BETON KALIPLARDA VEYA SAHADA ÇÖKMELERİN 
KONTROLÜ HER 3 AYDA BİR KEZ
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Kurumlar bu prosedürleri düzenlerken, hangi personelin hangi 
konudan sorumlu olduğunu, raporlamayı kime yapacağını, han-
gi arızaya müdahale edeceğini ve hizmet aşamasında kimlerin 
görevli olduğunu belirlemelidir. Santral ve tesisler kurulurken 
elektrik ve yangın ile ilgili ikaz işaretleri görülebilecek alanlara 
yerleştirilmeli, ayrıca acil durumlarda yapılması gerekenler bir 
şema halinde alanda kolayca görülebilecek bir yere asılmalıdır. 
Arıza anında yapılacaklara ilişkin örnek bir şema aşağıda görü-
lüyor.

TESİSİN İŞLETME BAKIMINDAN 
SORUMLU BİRİM KENDİ 

SORUMLULUĞU DIŞINDAKİ SORUNLARI 
SERVİS/BAKIM HİZMETİ VEREN 

FİRMAYA BİLDİRİR

SERVİS/BAKIM HİZMETİ VEREN FİRMA 
TALEBİ KAYDA ALIR, TELEFON YA 
DA UZAKTAN ERİŞİM İLE SORUNA 

MÜDAHALE EDER

İLGİLİ BİRİM TARAFINDAN  
SERVİS/DESTEK EKİBİNE 

YÖNLENDİRİLİR

ÜRETİCİ/YURT DIŞI  
TEKNİK EKİPTEN DESTEK ALINARAK 

SORUN GİDERİLİR

SORUN
GİDERİLDİ Mİ?

SORUN
GİDERİLDİ Mİ?

SERVİS TALEBİ 
KAPATILIR

SERVİS TALEBİ 
KAPATILIR

EVET

HAYIR

HAYIR

EVET

Görsel 24: Arıza anında yapılacaklar şeması

Görsel 23: Kablolarda bakım
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4. Güneş Enerjisi Çatı Uygulamaları
Faruk Telemcioğlu

4.1. Çatı Üzeri GES Uygulamaları ile İlgili Mevzuat

Çatı üzeri güneş enerjisi santralı (GES) mevzuatı ifadesinden anlamamız gereken esas unsur, 12 Mayıs 2019 Tarihi iti-
barıyla yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği ve 9 Mayıs 2019 tarihli ve 1044 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararıdır.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin dayanağını 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 14. 
Maddesi ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kanununun 6/A Maddesi oluşturur. Yönetmeliğin amacı, kişilerin ve kurumla-
rın kendi elektrik ihtiyaçlarını en yakın üretim tesisinden karşılayabilmesine olanak sağlamaktır. 

Arz güvenliğini ön planda tutan, iletim ve dağıtım şebeke kayıplarını önleyen ve başvuru için abonelik dışında herhangi 
bir kurumsal şart getirmeyen bu sistemde en önemli gelişmelerden biri de aylık mahsuplaşma sistemine geçilmiş ol-
masıdır. Böylece, güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin sadece çatı ve cephe uygulaması yoluyla elektrik üretebildi-
ği düzenlemeye göre, sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla ve mesken aboneleri için 10 kW, diğer tesisler için 5 MW’ı 
aşmayacak şekilde öz tüketim fazlasının şebekeye satılabilmesinin önü açılmıştır. 

Lisanssız Elektrik Üretimi konusunda mevcut mevzuat çerçevesinde 10 kW altı kurulumlar için çeşitli kolaylıklar getiril-
miştir. Bunlar arasında başvuru için istenen evrak adedinin azaltılması, başvuru ve onay ücretlerinin düşürülmesi, imar 
zorunluluğunun kaldırılması, mahsuplaşma sonrası elektrik satışında belge düzenleme / fatura kesme zorunluluğunun 
kaldırılması sayılabilir.

Görsel 1: Çatı üzeri GES kurulumu
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Çatı üzeri güneş enerjisi santralı (GES) ile ilgili geçerli mevzuat şunları içerir:

1. 1.10.2017 tarihli Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
2. 28.12.2017 tarihli EPDK Kurul kararı
3. 30.04.2018 tarihli Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi ile Aynı Ölçüm Noktasından bağlı ve Güneş Enerjisine 

Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız üretim Başvurularına ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin değerlendirilmesine İliş-
kin Usul ve Esaslar’ı belirleyen karar

4. 2018’de TEDAŞ tarafından yayınlanan 10 kW ve altı çatı ve cephe uygulamalı GES için Tip Proje ve ekleri

5. 30.12.2014 tarihli Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği

6. 12.05.2019 tarihli Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği

7. 09.05.2021 tarihli Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Mevzuatla ilgili daha detaylı bilgilere, Türkiye’de Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Mevzuatı kitapçığında detaylı 
olarak yer verilmiştir.

4.2. Güneş Enerjisi Çatı Uygulamalarında Mevcut Durum

Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim sistemleri içerisinde çatı uygulamalarının birçok avantajı söz konusudur. Öncelik-
le sera gazı salınımına yol açmaması nedeni ile çevreci bir enerji üretimidir. Çatı kurulumları dağıtık enerji sistemi olma-
ları nedeniyle hat maliyetlerini düşürmekte, şebekeden bağımsız enerji üretim imkânı sağlamaktadır. Bu uygulamalar 
aynı zamanda yeni bir endüstri doğurmakta ve yerel iş imkânlarını artırmaktadır. Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim 
sektörü, ekolojik sistemi koruyan, doğal yaşama zarar vermeyen ve teknolojik açıdan ilerlemeye müsait bir sektördür. 
Bu özellikleri sayesinde popüler enerji üretim yöntemlerinden biri haline gelmiş ve dünyanın her yerinde yaygın bir şekil-
de kullanılmaya başlamıştır. Dinamik yapısı ve hane halkı ekonomisine katkısı nedeni ile günümüzde önem ve yaygınlık 
kazanmıştır. Çatı uygulamalarının artmasının ana nedenleri şöyle sıralanabilir;

 ►  Düşük Maliyet: Azalan maliyetler ve destek sistemleri sayesinde yatırımların geri dönüşü 4-5 yıl gibi kısa sürelere 
indi.

 ►  İklim değişikliğine karşı yürütülen mücadele ve artan çevre bilinci, güneş enerjisi gibi temiz ve yenilenebilir kay-
naklara olan talebi artırdı.

 ►  Karbon ayak izini azaltmak artık kurumlar için olduğu kadar bireyler için de önemli bir kavram haline geldi.

 ►  Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği sayesinde başvurular kısa sürede sonuçlanabilmektedir. Bununla birlikte 
bürokrasinin azaltılması ve başvuru maliyetinin düşürülmesi önemli bir teşvik unsurudur.

 ►  Kamunun politikaları ve çatı üzeri uygulama konusunda hedefler belirlemesi bu alanda yatırımları teşvik etmektedir.

 ►  Panel teknolojisindeki gelişmeler daha az alanda daha yüksek güçte elektrik üretmeyi olanaklı kıldı.

 ►  Elektrik tüketimindeki bireysel artışlar, elektrikli araç gibi bireysel kullanımları mümkün kılan teknolojik gelişmeler 
bireysel kullanımın ve çatı üzeri uygulamaların artmasının önemli sebeplerindendir.
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SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından 2020 
yılı Temmuz ayında yayınlanan Binalarda Çatı Üstü 
Güneş Enerjisi Potansiyeli: Türkiye’de Çatı Üstü Gü-
neş Enerjisi Sistemlerinin Hayata Geçmesi için Fi-
nansman Modelleri ve Politikalar başlıklı rapora göre 
çatı üstü fotovoltaik (FV) sistemlerin teorik potansi-
yelinin 55 GW olduğu ifade edilmiştir. Aynı raporda, 
çatı üstü FV kapasitesi kurulumu için 14,9 GW’lık 
teknik potansiyel olduğu değerlendirilmiştir (Bkz. 
Görsel 2). 

ESMAP, Dünya Bankası ve YEGM iş birliğiyle oluştu-
rulan “Türkiye’de Çatı Kurulumlarının Değerlendiril-
mesi” isimli rapora göre Türkiye’de toplam 9.248.000 
adet bina stoku ve 1.137.000.000 m² kullanılabilir 
çatı alanı vardır. 

Güneş enerjisi ile elektrik üretimi için araziler 
yerine boş çatı alanlarının kullanılması yoluyla 
hem şebeke üzerindeki yük azaltılır hem de ile-
tim ve dağıtım şebekelerindeki kayıplar önlenir. 
Kamunun son yıllarda yayınladığı mevzuat ve 
uygulamalar ile özellikle lisanssız güneş enerjisi 
alanında atıl çatı alanlarının kullanılmasının teş-
vik edildiği görülmektedir. 12 Mayıs 2019’da ya-
yınlanan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği, 
öz tüketime yönelik uygulamalar, harç başvuru 
ve proje onay bedelleri, proje onay yetkisi, imar 
zorunluluğunun kaldırılması, vergisel kolaylıklar 
vb. uygulamalar bu kanıyı güçlendirmektedir. 
ETKB 2019-2023 stratejik hedeflerine baktığı-
mızda 2023 yılında güneş enerjisi kurulu gücü-

nün toplam 10.000 MW olması hedeflenmiştir. Bugünden itibaren yapılacak tüm uygulamalar için öncelikli olarak çatı 
üzeri uygulamalara izin verileceği düşünülürse bu gelecek 3 yılda yaklaşık 4.000 MW’lık çatı üzeri güneş enerjisi sistemi 
kurulacağı anlamına gelir.

Güncel duruma bakarsak ülkemizde Mart 2021 sonu itibarıyla lisanssız üretim mevzuatı kapsamında devreye alınmış 
güneş enerjisi kurulu gücümüz 6448,6 MW’a ulaşmıştır. Bu gücün büyük bölümü arazi üzeri uygulamalardan oluşmak-
tadır. 9 Mayıs 2021’de Lisanssız Elektrik Yönetmeliği’ndeki değişiklik ile aynı dağıtım bölgesinde olma şartı ile kurum ve 
kuruluşların tüketim birleştirme yaparak arazi üzeri güneş enerjisi kurulumu yapmaları mümkün hale gelmiştir.
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Aşağıdaki haritada Mart 2021 itibarıyla çatı üzeri lisanssız GES’lerin illere göre dağılımı görülmektedir.

Görsel 4: 2021 yılı Mart ayı sonu itibarıyla lisanssız çatı GES kurulu gücünün illere dağılımı

1.04.2021 tarihinde yayınlanan tarifelere baktığımızda ticarethaneler 1 kWh için yaklaşık 1,16 TL ile 1,25 TL, konutlar ise 
0,88 TL ile 95 TL gibi değerlere elektrik tüketmektedirler. Malzeme ve kurulum maliyetlerinde yaşanan düşüş ile elektrik 
fiyatlarındaki artış bir araya geldiğinde yapılacak güneş enerjisi yatırımının gün geçtikçe avantajlı hale geldiği düşünü-
lebilir.  Bu da yatırımın geri dönüşünün daha kısa sürede olmasını ve yapılacak yatırımın ekonomik olmasını sağlamak-
tadır. Yapılan fizibilitelerde kullanılan özkaynak oranına ve tarife grubuna göre yatırımların geri dönüşü yaklaşık 4-6 yıl 
arasında değişmektedir. Kısaca kurum ve kuruluşlar 4-6 yıllık elektrik parasına karşılık gelen bir yatırım yaptıklarında 
25-30 yıl elektrik faturası ödemekten kurtulmuş olurlar.

4.3. Güneş Enerjisi Çatı Uygulamalarında Planlama 

Çatı üzeri GES kurmadan önce gerek mevzuat gerekse de teknik açıdan ilgili çatı alanının uygunluğunun tespit edilmesi, 
planlamanın simülasyon programları yardımıyla ve konusunda uzman mühendis ve müşavirlerle yapılması önem taşır. 
Aksi takdirde düşük verimlilikle çalışan, gelecekte önemli sorunlara yol açabilecek bir güneş enerjisi tesisi kurulmuş 
olur. Unutulmamalıdır ki çatının üzerine konulan panel sayısı ister 1 adet ister 1000 adet olsun, her bir güneş paneli bir 
elektrik üreteci olup, yangın, elektrik çarpması, şebeke sorunları vb. hayati tehlikelere yol açabilecek riskler barındırır.
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Güneş enerjisi sistemi kurulmak istenen yapının uygun olup ol-
madığını anlamak için çatının cephesi, eğimi, statiği, gölgeleme 
durumu, invertör için uygun alan olması ve hava kirliliği-tozlan-
ma gibi faktörlerin incelenmesi gerekir.

 
Elektrik aboneliği ve trafo: Elektrik aboneliğine ait sözleşme 
gücü önemlidir. Kurulacak tesisin alternatif akım (AC) gücü 
sözleşme gücünü geçemez. Bu nedenle sistem kurulurken be-
lirleyici ve ilk sorgulanması gereken husus abonelik sözleşme 
gücüdür.

10 kW altı sistemlerde ya da kendi trafosu olmayan tesislerde 
de öğrenilmesi ve araştırılması gereken bir diğer husus mahalli 
dağıtım trafosudur. Örneğin sözleşme gücü 15 kW olan bir ya-
pının bağlı olduğu mahalli dağıtım trafosu 100 kVA altı ise bir 
kişiye (gerçek kişi / tüzel kişi) bir yıl içerisinde tahsis edilebilecek maksimum güç 7,5 kW’ı geçemez. 

Aylık elektrik tüketim değerleri: Aylık mahsuplaşma yapılacağı için aylık olarak kWh cinsinden ne kadar enerji tüke-
tildiğinin bilinmesi önemlidir. Elektrik ihtiyacının çok üzerinde üretim için yatırım yapmamak önemlidir. Tüketim kadar 
elektrik üretmek için yapılacak bir yatırımın maliyeti daha düşük, maliyetin geri dönüş süresi daha kısa olacaktır. 

Yapı ruhsatı: Güneş enerjisi kurulacak yapının ruhsatlı olması 
bir diğer önemli husustur. İmar mevzuatı çerçevesinde yapı-
nın projesinin onaylanmış ve iskânının alınmış olması gerek-
mektedir. 

Çatının bakısı (yönü): Çatının hangi yöne baktığını ve gün 
içinde ne kadar güneş ışını aldığını belirlemek gerekir. Çatı 
cephesinin güney yönlü oluşu verimliliği olumlu yönde etki-
ler. Yani panellerin güneye, güneybatıya ya da güneydoğuya 
bakacak şekilde monte edilebilmesi en iyi sonucu verir. Panel-
lerin doğuya ya da batıya bakması güneye bakmasına göre 
daha az elektrik üretebileceği anlamına gelir. 

Çatı alanı ve gölgeleme: Çatı alanı hesaplanırken gölge yapacak baca, çanak anten, ağaç, çevre binalar, su deposu, 
asansör kulesi gibi etkenlere dikkat edilmeli, paneller tüm gün boyunca kesintisiz güneş alan alanlara kurulmalıdır.

Çatı eğimi: Paneller için bulunduğunuz enlem göz önüne alınarak ideal eğim 30 ile 45 derece arasındadır. Çatı eğiminin 
elverdiği ölçü 15 derece ile 50 derece arasında ise, bir miktar verim kaybı olsa da montaj yapılması mümkündür. Panel 
alanı geniş tutularak bu verim kaybının önüne geçilebilir. Eğer çatı teras şeklinde ise panel eğimi için özel montaj apa-
ratları kullanılarak sistem kurulumu yapılır.

Görsel 5: Çatı üzeri GES’ten elektrik üretimi

Şebeke

PV - Modülü

İnventör Üretim Sayacı

Tüketim Sayacı

Görsel 6: Çatı ve sundurma üzeri GES
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Çatı statiği: Fotovoltaik panellerin bir tanesi ortalama 
16-20 kg ağırlığındadır. Buna göre metrekare başına 
yaklaşık 10-15 kg ağırlık düşmektedir. Panellerin yer-
leştirildiği sabitleme ve kablo taşıma tavaları düşünül-
düğünde toplam ağırlıkda artar. Bölgedeki kar yükü ve 
ortalama rüzgâr hızı ile bina yüksekliği ve geometrisi 
panel sistemindeki statik yapıyı etkileyen diğer unsur-
lardır.

Çatı malzemesi: Çatının hangi tür malzemeden yapıl-
dığını bilmek, doğru tasarım yapılması ve yaklaşık ya-
tırım maliyetinin hesaplanması için gereklidir. Trapez 
çatılar için ayrı kurulum montaj elemanları kullanılır-
ken, kiremit için ayrı eleman ve ekipmanlar kullanılır. 
Çatı malzemesinin ömrü, sistemin işletmeye girdikten 
sonra bakım gerektirip gerektirmeyeceği ya da ne kadar sıklıkla bakıma ihtiyacı olacağı gibi faktörler planlamayı etkiler. 
Bu noktada çatı kaplama malzemesinin dayanımı, kullanım ömrü, hasar durumu vb. gözden geçirilmelidir.

Uygun invertör alanı: Bir fotovoltaik sistemde en az yer kaplayan ekipman invertördür. İnvertör, mümkün ise bina içeri-
sine, mümkün değilse yağmur, güneş vb. dış etkenlerden etkilenmeyecek bir yere yerleştirilmeli veya bu etkenleri en aza 
indirecek şekilde muhafaza içerisine alınmalıdır.

Hava kirliliği - toz yoğunluğu: Panel verimliliğini 
etkileyen en temel unsurlardan biri de toz ve kir-
liliktir. Tesisin kurulacağı bölgede toz gibi kirlilik 
yaratabilecek tesisler tespit edilmeli ve yatırım 
planı bu tesislerin yaratabileceği toz yoğunluğuna 
göre yapılmalıdır. Örneğin bir kireç sahası ya da 
çimento fabrikası yakınında bulunan yapı üzerine 
sistem kurulması durumunda, panellerin düzenli 
olarak temiz tutulması gerekir. Gerekli temizliğin 
yapılmaması durumunda %20’lere varan verim 
kayıpları yaşanabileceği öngörülmeli, kronik toz 
emisyonu nedeniyle verimin düşük olabileceği göz 
önüne alınmalıdır. Meteorolojinin yayınladığı toz 
taşınım haritalarından da ayrıca bölgesel ölçekte-
ki (hatta il bazında) toz yoğunlukları öğrenilebilir. 

Görsel 7: Düz bir çatı üzerine kurulmuş GES

30E

35N

40N

40E

Görsel 8: Günlük ortalama yüzey toz konsantrasyonu
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İdari süreç: Özellikle 10 kW üstü sistemlerde idari sürecin 
4-6 ay sürebilecek bir dönemi kaplayacağı öngörülmelidir. 
Bu kadar uzun bir süre panel ve diğer malzemelerde yaşa-
nabilecek fiyat ve teslimat değişimlerini beraberinde geti-
rebilir. Finansman ve nakit akış süreci bu duruma uygun 
yönetilmelidir. 

Yukarıda sayılan tüm maddeler dikkate alınarak planlama 
yapılmalıdır. Lisanssız güneş enerjisi santrali kurmak pro-
fesyonel yardım gerektiren bir iştir. İlk etapta pek çok şey 
kolay görünse de işin detayına girildikçe pek çok zorlukla 
karşılaşılabilir. Bu nedenle konusunda uzman bir mühen-
dislik-müşavirlik firması ile çalışmak ve anahtar teslim 
hizmet almak önemlidir.

4.4. Çatı Uygulamaları için Başvuru Süreci

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine göre çatı uygulamaları için süreç genel olarak aşağıdaki şekilde işler:

 ►  Tüketim sözleşme gücünün tespiti

 ►  Çatının tespiti ve kurulacak sistemin ön planlaması

 ►  Çağrı mektubu için dağıtım şirketine başvuru 

 ►  Elektrik ve statik projelendirme (tasarım)

 ►  İnşaat Mühendisliği Statik Raporu ve Tasarımın Üniversite Onayı

 ►  Yapılardan sorumlu ilgili resmi kurumdan (Belediye, OSB) alınan Güneş Enerjisi Santralinin kurulmasında sakınca 
olmadığına dair uygunluk belgesi

 ►  Proje Onayı için Proje onay birimine (EDAŞ veya TEDAŞ’a) Başvuru ve onay Süreci

 ►  Dağıtım Şirketi (EDAŞ) ile Bağlantı Anlaşması İmzalanması

 ►  Tesisin İnşası

 ►  Tesisin EDAŞ Tarafından Ön Kabulü ve Kabule Hazırdır tutanağı

 ►  Tesisin TEDAŞ başkanlığında Kabul Komisyonunca yapılan kabulü 

 ►  Dağıtım Şirketi ile Sistem Kullanım Anlaşması İmzalanması

Görsel 9: Eğimli çatı üzerine kurulmuş bir GES
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4.4.1. Tüketim Sözleşme Gücü Tespiti
Gerçek ya da tüzel herhangi bir kişi kendi tüketim aboneliğine ait tüketim sözleşme gücü kadar (mesken aboneleri için 
10 kW) çatı üzeri güneş enerjisi sistemi kurabilir. Başvuru sırasında bir tüketim tesisi mevcut değil ise, üretim tesisi ile 
ilişkilendirilmesi planlanan tüketim tesisinin, güneş enerjisi sisteminin işletmeye alındığı tarihe kadar tamamlanması 
zorunludur. Genelde tüketim sözleşme gücü, bağlı bulunulan perakende elektrik satış firmasının gönderdiği elektrik 
faturasında mevcuttur, burada bulunmazsa dağıtım şirketinin (EDAŞ ve / veya OSB) sunduğu olduğu çevrimiçi hizmet-
lerden ya da sayaç başvurusu esnasında imzalanan sözleşmeden kontrol edilebilir.

Görsel 10: Örnek bir fatura üzerinde tüketim sözleşme gücü

4.4.2. Çatının incelenmesi ve ön planlama
Çatının güneş enerjisi açısından uygunluğunun tespiti aşamasında daha önce değinilen hususlar belirlenmelidir. Bu 
hususlar özetle şöyle sıralanabilir.

a. Düz mü yoksa eğimli mi olduğu, 

b. Hangi yöne baktığı, 

c. Üzerinde gölgeleme unsuru olabilecek ağaç, başka bina, baca, anten, paratoner, parapet vb. bulunup bulunmadığı, 

d. Çatı iskeletinin ve kaplamasının hangi malzemeden yapıldığı, 

e. Statik açıdan uygun olup olmayacağı, 

f. Çatıya sahip yapının tapusu ve imarının olup olmadığı.
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Bir sonraki aşamada ise yaşanan şehrin ışınım düzeyine bakılmalı, tozlanma yoğunluğu değerleri incelenmelidir.

Işınım bilgisi: Türkiye’deki şehirlerin veya bölgelerin ışınım bilgilerine Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün ana sayfasında 
bulunan Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA) haritasından ulaşılabilir.

TOPLAM GÜNEŞ
RADYASYONU

1400 - 1450

1450 - 1500

1500 - 1550

1550 - 1600

1600 - 1650

1650 - 1700

1700 - 1750

1750 - 1800

1800 - 2000

KWh/m2 - yıl

Görsel 11: Türkiye’de toplam güneş radyasyonu

 
Ülkemizde yıllık toplam ışınım şiddeti 1.635 kWh/m2 ve ortalama günlük ışınım şiddeti 4,18 kWh/m2 düzeyindedir. Te-
orik olarak bu enerjinin tamamının elektrik enerjisine dönüştürülmesi mümkün olsa da panel teknolojisi buna şimdilik 
müsaade etmez. Tesis fizibilitelerinde ışınım bilgisi oldukça önemlidir ve proje finansmanında başrolü oynar. 

Harita mühendisliği: Yapılacak başvuru 10 kW üstü ise lisanslı 
bir harita mühendisine (LIHKAB) söz konusu çatının köşe koor-
dinatlarının UTM ED-50 6° formatına uygun olarak aldırılması 
ve aplikasyon krokisi çizdirilmesi gerekir. Bu mümkün olma-
dığında serbest bir harita mühendisine 1/5000 ölçekli vaziyet 
planı ve 1/25000 ölçekli topografik harita, yine UTM ED-50 6° 
formatına uygun olarak ve köşe koordinatları alınmış şekilde 
çizdirilmelidir. Bu haritaların hazırlanmasında dikkat edilecek 
en önemli husus çatının ana köşe koordinatlarının alınması ve 
koordinatların diziliminin bir harita programına girildiğinde ke-
lebek çizmeyecek şekilde ardışık sıralı listelenmiş olmasıdır. 10 
kW ve altı güneş enerjisi sistemlerinde başvuru için harita ihti-
yacı yoktur.

Görsel 12: Örnek Aplikasyon Haritası çalışması
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Tek Hat Şeması: Dağıtım firmasına yapılacak başvuruda bulunması zorunlu bir belgedir. Hem 10 kW ve altı sistemler 
hem de daha büyük kapasitelerdeki başvurularda yetkili oda onaylı bir elektrik mühendisi tarafından sistemin nihai tek 
hat şemasına kurulu güç açısından en yakın şekilde hazırlanması gerekir. Tek hat şemasında belirtilen kurulu güç güneş 
enerjisi için esas teşkil eder.

Bu nedenle kurulacak tesisin teknik özelliklerini gösteren (dağıtım şebekesine bağlantı noktasından itibaren ölçü devre-
sini, kurulacak tesis elemanlarının teknik özelliklerini ayrıntılı biçimde gösteren) tek hat şemasında ilişkilendirilen abone 
numarası, tesise ilişkin bilgiler, çift yönlü sayaç, tek yönlü sayaç ve tesiste kullanılacak diğer elemanlar eksiksiz olarak 
belirtilmelidir. Söz konusu sistemin hazırlanmasında kolaylık sağlaması açısından binanın / yapının mevcut elektrik 
tek hat şemasına ulaşılması gerekir. Gerek görülürse binanın / yapının mevcut elektriksel sisteminin bir keşif yapılarak 
yerinde incelenmesinin de önemli katkıları olur. Örnek bir tek hat şeması Görsel 13’te görülebilir:

4.4.3. Çatı Uygulamaları Çağrı Mektubu İçin İlgili Dağıtım Firmasına Başvuru
Başvuru evrakları, 16.05.2019 tarihli 8587 sayılı EPDK Kararıyla belirlenmiştir. Belgeler EPDK web sayfasından görüle-
bileceği gibi ilgili dağıtım şirketlerinin web sayfalarından da öğrenilebilir. Söz konusu başvuru evrakları aşağıda sıralan-
mıştır.

1. Başvuru için Ek‐1 Başvuru formu

2. Başvuru kimin adına yapılacak ise o şahıs veya tüzel kişiye ait yetki belgeleri ile vekâletname

3. Başvuru tüzel kişilik adına yapılacak ise ortaklık durumunu gösteren belge

4. Başvuru sahibi yerin de sahibi ise tapu; kiracı ise en az iki yıllık kira sözleşmesi

Görsel 13: Örnek bir tek hat şeması
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5. Mevcut tüketim tesisi ise abone bilgilerinin bulunduğu 1 adet fatura. Henüz aboneliği alınmamış yeni bina ise 
inşaat yapı ruhsatı ile sözleşme gücünün belirtildiği onaylı elektrik proje kapağı eklenmelidir.

6. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair belge

7. Tek hat şeması

8. ETKB’nin belirlediği formatta doldurulmuş Teknik Değerlendirme Formu (Bir CD ile excel formatı da dosyaya 
eklenmelidir.)

4.4.4. 10 kW ve altı Çatı Uygulamaları için Başvuru Evrakı
Elektrik abonesi olan veya olmak isteyen her gerçek veya tüzel kişi 10 kW altı bir GES kurmak için aşağıdaki evraklarla 
birlikte bölgesindeki dağıtım şirketine başvuru yapmalıdır.

1. Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (ilgili EDAŞ web sayfasından) 

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. Tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir belge

4. Tüketim tesisi için tekil kod veya inşaat ruhsatı

5. Faaliyet yasağına ilişkin beyan

Başvurudaki güç, mevcut abonelikteki sözleşme gücünü geçemez. Başvuru gücü 3 kW’ın altındaysa (3 kW dâhil) ka-
pasite doluluğuna bakılmadan doğrudan bağlantı görüşü oluşturulur ve çağrı mektubu düzenlenir. Bunun üzerindeki 
başvurularda trafo kapasitesine bakılır ve olumlu olması halinde 20 gün içerisinde çağrı mektubu verilir.

4.5. Proje Onay Süreci

Projelerin hazırlanması ve onayı için bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun tebliğ tarihinden itibaren yüz seksen (180) 
gün süre verilir. Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu sahipleri söz konusu sürenin ilk doksan (90) günü içerisinde üre-
tim tesisi ve varsa bağlantı hattı projesini Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kurum ve / veya tüzel kişilerin onayına 
sunar. 2020 yılı itibarıyla TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı birimleri ile bulunulan bölgedeki elektrik dağıtım şirketleri 
(EDAŞ’lar) yetkili proje onay birimidir (POB). 

Projelerin incelenmesi ve onayı ilgili POB tarafından yapılır.

1- İlgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde hazırlanan projelerin uygunluğu incelenir. Proje onayı için inceleme 
aşamasında istenen bilgi, belge, rapor, kaynak, tesiste uygulamaya esas standartların kod/no bilgileri ve paftalar, 
başvuru sahibi tarafından ilgili POB’a sunulur. 

2- Elektronik ortamda sunulan projelerde ve/veya basılı belge üzerinden yapılan detaylı inceleme sırasında tespit 
edilen eksik ve hatalı hususlar başvuru sahibine 15 iş günü içerisinde bildirilerek ilgili hususların 15 iş günü 
içerisinde düzeltilmesi istenir. Tespit edilen eksiklerin ve hataların tamamının bu süre içerisinde giderilememesi 
halinde projeler yazı ile iade edilir.
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3- Gerekli belgelerin eksiksiz olduğu gö-
rüldükten ve detaylı inceleme ile proje-
lerin uygun olduğu anlaşıldıktan sonra, 
sunulan projelerin onaylandığı hususu 
yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. 
Yönetmeliğe göre işlemlerin süresi 15 
iş gününü geçemez.

4- Onaylanan projeler 5 yıl geçerlidir. Söz 
konusu projelerde herhangi bir değişik-
lik olmaması kaydıyla projelere ilişkin 
geçerlik süresi, lisans / tesis sahibinin 
talebi üzerine yönetmelikteki şartları da 
taşıması halinde proje onayını yapmış 
olan POB tarafından uzatılabilir.

5-  Elektrik tesislerinin onaylı projelerinde ilgili POB’un onayı olmaksızın tadil yapılamaz.

6-  Üretim tesislerinde elektromekanik teçhizata ilişkin akredite bir kuruluştan alınmış tip sertifikası veya dizayn ser-
tifikası ya da TSE Kritere / Standartlara Uygunluk Belgesi, TÜV Belgesi ekleriyle birlikte imalatçı veya imalatçı 
adına lisans / tesis sahibi tarafından ilgili POB’a sunulur.

7-  Üretim tesislerine ilişkin İnşaat Uygunluk Raporu lisans / tesis sahibi tarafından ilgili POB’a ekleriyle birlikte sunul-
malıdır. Bu belgeler ilgili POB tarafından onay işlemine tabi tutulmaz.

8-  Proje değerlendirme sürecinde ihtiyaç olması halinde, lisans/tesis sahibi ve/veya lisans/tesis sahibini temsile 
yetkili kişiler, proje ile ilgili görüşme talebiyle ilgili POB’a çağrılabilir.

Hazırlanacak belgeler şunlardır:

1. Santral Genel Yerleşim Planı

2. Tek Hat Şeması

3. Tesis Bilgi Formu

4. Tesis Yeri Uygunluk Belgesi (belediye veya il özel idaresi)

5. Yetki Yazısı ve Ekleri (diploma, vekâletname vb.)

6. Çağrı Mektubu

7. TSE Belgeleri

8. İnşaat Uygunluk raporu (üniversite onaylı)

9. Kısa Devre Hesapları

10. Santral Ünitelerinin Performans Eğrileri

Görsel 14: Proje Onay Süreci
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11. İletken / Kablo Seçim Hesapları

12. Topraklama ve Yıldırımdan Koruma Hesabı

13. Röle Koordinasyon ve Selektivite Hesabı

14. Panel, Evirici Uyumluluk Hesapları

Bu belgeler bölgede bulunan TEDAŞ personeline veya bölgedeki EDAŞ yetkilisine onaylatılmalıdır. Onaydan sonra 15 
gün içinde bağlantı anlaşması yapılmalıdır. Daha sonra kuruluma geçilebilir.

4.6. Bağlantı Anlaşmasının İmzalanması

TEDAŞ veya EDAŞ tarafından onaylanan projelere istinaden dağıtım firmasına onaylı proje dosyaları ve onay yazısı ile 
başvuru yapılır. İlgili dağıtım firması usulüne uygun olarak onaylanmış projeleri kabul eder ve en geç 30 gün içerisinde 
“matbu” bağlantı anlaşması imzalanır. 

4.7. Tesisin Yapımı ve Geçici Kabul İşlemleri

Bağlantı anlaşması yapılmış projelere tesisin kabul işleminin yapılması için azami süreler aşağıdaki gibidir:

 ► Orta Gerilim (OG) seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde üç yıldır.

 ► OG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri dışındaki üretim tesislerinde iki yıldır.

 ► Alçak Gerilim seviyesinden bağlanacak tüm üretim tesislerinde bir yıl içerisinde yapılması gerekir.

Tesisin kurulumu yapıldıktan sonra tesiste bulunan sa-
yacın çift yönlü sayaçla değişimi için bölgedeki elektrik 
dağıtım şirketine (EDAŞ) başvuruda bulunulur. Üretim ve 
Tüketim tesisinin aynı yerde bulunduğu (örneğin çatı GES) 
durumlarda, çift yönlü (üretim ve tüketimi gösterir) sayaç 
takılır. Üretim ve tüketim aynı yerde değilse, üretimin oldu-
ğu yere çift yönlü, tüketimin olduğu yere ise tek yönlü -sa-
dece tüketim gösterir- sayaç takılır. 

Kurulu gücü 10 kW’ın üzerinde olan üretim tesisleri için 
tesis edilen sayaçların, otomatik sayaç okuma sistemine 
uyumlu olması zorunludur. 10 kW’ın üzerinde kurulu güce 
sahip üretim tesisleri için tesis edilen sayaçlar, ölçme ve 
haberleşme izleme sistemi ile irtibatlandırılır. Lisanssız 
üretim yönetmeliği kapsamındaki üretim tesislerinden kurulu gücü 50 kW ve üzeri olan üretim tesislerinin bağlı bu-
lunduğu şebeke işletmecisine ait olan SCADA kontrol merkezine bağlantısı, Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nde yer alan 
hükümler doğrultusunda yapılır. Bağlantı ram üretim tesisi tarafında gerekli olan ekipman ve altyapı üretim tesisi sahibi 
gerçek veya tüzel kişi tarafından temin ve tesis edilmesi zorunludur.

Görsel 15: Benzinlik çatısı üzerine kurulmuş bir GES
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Sayaç değişimi yapıldıktan sonra, yine EDAŞ’a ön kabul için başvurulur. EDAŞ ön kabulde sayacın ve tesisin projeye 
göre uygunluğunu kontrol eder. Ardından Geçici Kabul’e Hazır tutanağı imzalanır. Geçici kabul için hazırlanması gereken 
belgelerden en önemlileri şunlardır:

1. Geçici kabul dilekçesi

2. Geçici kabule hazır tutanağı

3. Tesise ait onaylı proje

4. Bağlantı anlaşması

5. Tesis sahibi ve yüklenici arasında imzalanan sözleşme

6. Geçici kabulde bulunacak sorumlu elektrik mühendisine ait yüklenicinin yetkilendirme yazısı

7. Keşif cetveli ve bedeli

8. Topraklama ölçüm raporu (1 ohm’un altında olmalıdır)

9. Tesise ait fotoğraflar

10. Proje onay yazısı

11. İmar yazısı

12. Statik Proje Onayı (İnşaat mühendisi tarafından onaylanmış-Belediye, Bayındırlık, Üniversite vs. kamu kuruluşla-
rından hizmet alınabilir)

13. Çağrı mektubu

14. Tesiste kullanılan malzemelere ait test raporları ve sertifikaları

4.8. Sistem Kullanım Anlaşması

Geçici kabulden sonra en geç 1 ay içerisinde yatırımcı ile EDAŞ arasında “Sistem Kullanım Anlaşması” imzalanır. Üretim 
tesisleri, sistem kullanım anlaşmasında belirtilen tarihten itibaren sisteme enerji verebilir.

4.9. Mahsuplaşma

 “Aylık mahsuplaşma” olarak ifade edilen uygulama, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 26’ncı maddesinde yer alır.

Aylık mahsuplaşma uygulamasında;

 ►  Yönetmelik kapsamında kurulacak tesislerde üretim ve tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içinde olması 
zorunludur.

 ►  Üretim tesisi fiili olarak üretim faaliyetine geçmeden önce ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini şebekeye veremez.
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 ►  Şebekeye verilecek enerji ile şebekeden çekilen enerji, her ayın 6’ncı günü yapılacak hesaplamalarla aylık mah-
suplaşmaya tabi kılınır.

 ►  Aylık mahsuplaşma sonrası ihtiyaç fazlası enerji 10 yıl boyunca YEKDEM mekanizmasına uygun bir şekilde tedarik 
şirketi tarafından alınır. Bu alım devlet garantisi altındadır.

 ►  Geçici kabul alan ve işletmeye giren tesislerde bir ay içinde sistem kullanım anlaşması (SKA) imzalanması gerekir. 

 ►  Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapmak amacıyla ilgili şebeke işletmecisi ile bağlantı anlaşması ve 
sistem kullanım anlaşmasını imzalayan üreticilere, talep etmeleri halinde şebeke işletmecisi tarafından Üretim 
Kaynak Belgesi verilir.

 ►  Aynı fatura dönemine ilişkin sadece bir kez 
Üretim Kaynak Belgesi verilebilir.

 ►  Aylık Mahsuplaşma işlemi için ise tesisin bu 
yönetmeliğin 5. Maddesinin (1) nolu fıkrası-
nın (ç), (d), (e), (ğ) maddelerine uygun olarak 
kurulması yeterli olur. Hem aylık mahsuplaşma 
hem de ihtiyaç fazlası enerji satışı için ise 5. 
Maddenin (1). Fıkrasının (c), (f), (g) bentlerine 
göre kurulmuş olmalıdır. (a), (b), (ç), (d), (f), 
(g) ve (ğ) bentleri kapsamında yer alan üretim 
tesisleri için kurulu güç üst sınırı uygulanmaz. 

Görevli Tedarik Şirketi konu ile ilgili bir tablo hazırlar 
ve ilgili çatı üzeri güneş enerjisi sistemi sahibine mail 
yoluyla ya da tebligatla bildirir. Söz konusu tabloda 
ihtiyaç fazlası enerjinin satışına yönelik günlük mu-
afiyetli üretim miktarı, tarife grubuna göre güncel 
perakende tek zamanlı aktif enerji satış birim bedeli, 
üretilen enerji ile bu satış fiyatının çarpımı ve bunların 
ay sonundaki toplamları ayrı ayrı hesaplanarak şeffaf bir şekilde sunulur. Bu şekilde güneş enerjisi abonesi o ay ne ka-
dar KDV’li fatura keseceğini bilir ve faturasını keser.

10 kW ve altı sistemlere sahip kişilerin gelir vergisinden muaf olmaları için maliyeden / vergi dairesinden / defterdar-
lıktan “Esnaf Muafiyetliği Belgesi” almaları ve ilgili EPSAŞ’a (görevli tedarik şirketine) sunmaları gerekir. Bu belge saye-
sinde 10 yıl boyunca elde edilecek gelir, vergiden muaf olur. Görevli tedarik şirketi bu kişilere ödeme yaparken “gider 
makbuzu” keser. 

PV Panel Alüminyum
Konstrüksiyon

Dağıtım
Şebekesi

Çift
Yönlü
Sayaç

DC / AC
İnverter

Üretilmiş fazla enerji
çift yönlü sayaçtan
dağıtım şebekesine aktarılır

Görsel 16: Çift yönlü sayaç kullanılan bir çatı üstü GES
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4.10. ÖRNEK ÇATI ÜZERİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ FİZİBİLİTESİ

4.10.1 Giriş 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Turgutreis Mah. bulunan villanın çatısına 6,6 kWp gücünde güneş enerjisi sistemi kurulumu 
gerçekleştirilmiş ve kabul işlemlerinin tamamlanması sonrasında devreye alınmıştır.

4.10.2 Saha Bilgileri 
 ►  Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin 

Yönetmelik ve bu yönetmeliğin uygulanmasına yönelik tebliğ 
baz alınarak proje süreci tamamlanmıştır.

 ►  Kurulum için uygun olan 40m2 çatı alanı üzerine güneş enerjisi 
kurulumu gerçekleştirilmiştir.

 ►  Çatı alının etkin kullanılabilmesi için panel yerleşimi doğu-batı 
yönünde 13 derece eğim ile tasarlanmıştır.

 ►  Yüksek verimlilikte 370Wp Monokristalin Fotovoltaik Panel 
kullanılmıştır.

 ►  Doğu-Batı kurulum şartları göz önünde bulundurularak 2 MPPT 
özelliğine sahip inverter ile şebeke bağlantısı gerçekleştirilmiştir.

Görsel 17: Fizibilite örneği paylaşılan GES’ten fotoğraflar

Proje Lokasyonu
Panel Güç (kWp)

AC Güç (kWe)
Devreye Girme Tarihi
Yıllık Üretim Tahmini

Panel Tipi
Panel Sayısı
İnverter Tipi

İnverter Sayısı

Bodrum - Turgutreis
6,6 kWp

6 kW
Şubat 2020
10.500 kWh

Elin 270Wp Monokristal
18

ABB - TRIO - 7,5 TL
1
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 ►  Yaz aylarında tüketim miktarından fazla üretim gerçekleşmektedir. Fazla üretim miktarı ilgili dağıtım şebekesi 
işletmecisi tarafından satın alınmaktadır.

 ►  Düz çatı montaj sistemi gerekli adetleri hesaplanmış olan 25 kg'lık beton bloklar ile sabitlenmiş olup çatıya delme 
işlemi uygulanmamış ve bu şekilde ortaya çıkabilecek izolasyon problemlerinin önüne geçilmiştir.

 ►  Sistem üretim verileri anlık olarak ABB portalı üzerinden izlenmektedir.

Görsel 18: Fizibilite örneği paylaşılan GES’ten fotoğraflar
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ÇATI GES ÜRETİMLER (kWh) 
Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21

776 1,033 1,232 1,240 1,255 1,134 836 560 389 261 288 492

1 27.05 32.47 39.52 25.48 42.77 39.59 34.25 26.57 18.04 10.88 9.15 9.66

2 23.57 24.67 34.49 45.38 41.71 38.59 32.30 25.61 18.18 10.96 9.96 8.10

3 17.65 24.73 39.64 41.74 40.63 37.72 31.86 24.63 15.26 11.29 6.09 16.18

4 17.65 15.88 12.68 44.38 40.94 39.42 25.39 23.96 17.19 7.16 9.02 17.16

5 27.68 17.08 44.16 45.04 40.64 39.60 10.54 23.91 12.53 10.37 10.35 17.40

6 27.68 31.81 41.50 40.84 39.97 37.48 32.33 21.00 14.22 10.99 8.53 17.06

7 17.85 34.60 26.16 42.85 36.45 37.45 31.92 19.25 15.36 5.31 7.60 14.59

8 19.08 35.10 44.32 44.92 35.78 37.73 33.03 5.28 14.94 7.60 9.75 10.16

9 19.08 36.59 44.96 33.24 41.81 35.10 31.44 24.62 14.40 7.00 5.53 17.63

10 13.12 38.48 43.56 41.84 40.79 37.97 32.55 24.57 11.60 5.97 10.12 17.20

11 13.12 38.78 39.90 39.23 40.85 37.93 31.63 23.63 14.40 9.74 8.52 16.66

12 28.91 36.46 40.24 42.13 41.25 37.71 29.86 22.25 13.99 4.15 6.27 17.66

13 29.44 38.55 43.59 40.50 41.41 38.54 29.64 17.21 14.03 4.81 7.87 18.32

14 29.44 36.14 41.75 39.12 40.59 37.92 30.05 20.10 13.57 5.82 9.24 12.77

15 29.71 29.82 38.81 42.26 41.08 38.69 27.35 22.55 13.97 10.90 7.82 13.07

16 33.59 39.25 39.69 40.91 41.73 36.12 29.05 20.69 13.05 10.74 7.08 19.34

17 33.59 40.07 38.94 43.47 40.84 37.92 26.87 16.78 12.84 10.21 7.31 23.20

18 33.20 39.66 38.26 43.81 40.66 37.54 28.45 14.87 12.73 10.19 4.81 17.71

19 32.91 36.41 39.79 44.70 39.82 37.74 27.41 15.88 6.04 10.78 14.67 19.51

20 32.91 35.18 38.36 39.92 39.92 36.38 26.61 14.80 12.99 10.20 14.82 17.59

21 31.73 33.89 41.47 41.39 40.30 36.40 27.92 10.59 13.10 7.86 9.14 8.87

22 18.86 34.95 40.45 40.66 39.62 35.51 27.90 17.34 12.81 10.53 6.24 23.52

23 32.18 38.08 46.27 37.87 38.58 34.79 27.66 19.74 13.26 11.08 10.90 22.80

24 30.10 38.20 46.63 41.30 41.54 33.77 22.49 4.55 11.85 10.98 10.94 23.48

25 8.21 40.73 44.43 42.82 42.19 33.38 27.23 13.84 11.83 8.41 8.77 22.61

26 12.39 36.42 35.94 42.84 42.19 34.59 23.38 16.70 12.97 5.10 8.21 23.12

27 31.65 40.71 43.39 42.02 42.15 35.15 25.65 15.20 12.35 4.08 9.15 23.28

28 31.65 41.47 41.62 41.67 40.35 33.85 22.95 5.05 12.39 4.85 12.81 23.04

29 30.48 38.81 43.76 43.70 38.94 33.51 21.73 13.09 0.25 8.95 14.64

30 31.84 27.51 44.13 43.94 39.62 33.20 26.85 16.87 9.02 5.61 6.73

31 9.91 33.80 40.33 32.86 18.98 8.64 16.22

776.230 1,032.500 1,232.210 1,239.970 1,255.450 1,134.150 836.290 560.110 389.160 261.160 288.260 491.690

9,497.180
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ÇATI GES ÜRETİMLER

2020 2021

Aylar Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21

9,497 kWh 776 1,033 1,232 1,240 1,255 1,134 836 560 389 261 288 492

Çekiş Endeksi 1,187.239   1,926.056   2,361.008   2,609.649   2,782.719   3,048.315   3,553.815   4,211.294     5,803.365     
8,247.432

526.377   1,142.321   1,999.740   2,986.509   4,094.332   5,091.212   5,782.446   6,216.919     6,489.875     
6,625.815

11,452.335   
14,497.184
6,739.964      
6,943.651

Veriş endeksi

Çekiş Kwh 1,055 739 435 249 173 266 506 657 1,592 2,444 3,205 3,045

Veriş Kwh 458 616 857 987 1,108 997 691 434 273 136 114 204

GES den Tük. Kwh 317.798 416.556 374.791 253.201 147.627 137.270 145.056 125.637 116.204 125.220 174.111 288.003

Sistemden 
Tük. Kwh 1,054.945 738.817 434.952 248.641 173.070 265.596 505.500 657.479 1,592.071 2,444.067 3,204.903 3,044.849

Toplam Tük, Kwh 1,372.7431,155.373 809.743 501.842 320.697 402.866 650.556 783.116 1,708.275 2,569.287 3,379.014 3,332.852

Fat. Net Tük. Kwh 596.513 122.873 (422.467) (738.128) (934.753) (731.284) (185.734) 223.006 1,319.115 2,308.127 3,090.754 2,841.162
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2020 2021
Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21

MeskenTarife

Enerji Bedeli 34.3800 34.8202 34.8202 34.8202 36.2671 36.2671 36.2671 39.2701 39.2701 39.2701 39.7629 39.7629

Dağıtım Bedeli 23.0585 22.5831 22.5831 22.5831 21.0205 21.0205 21.0205 21.2381 21.2381 21.2381 24.6441 24.6441

57.4385 57.4033 57.4033 57.4033 57.2876 57.2876 57.2876 60.5082 60.5082 60.5082 64.4070 64.4070

Üretim 9,497.180 776.230 1,032.500 1,232.210 1,239.970 1,255.450 1,134.150 836.290 560.110 389.160 261.160 288.260 491.690

Toplam Tüketim 16,986.364 1,372.743 1,155.373 809.743 501.842 320.697 402.866 650.556 783.116 1,708.275 2,569.287 3,379.014 3,332.852

Net Üretim (7,489.184) (596.513) (122.873) 422.467 738.128 934.753 731.284 185.734 (223.006) (1,319.115) (2,308.127) (3,090.754) (2,841.162)

Çekiş 14,364.890 1,054.945 738.817 434.952 248.641 173.070 265.596 505.500 657.479 1,592.071 2,444.067 3,204.903 3,044.849

Veriş 6,875.706 458.432 615.944 857.419 986.769 1,107.823 996.880 691.234 434.473 272.956 135.940 114.149 203.687

Gesden Tüketim 2,621.474 317.798 416.556 374.791 253.201 147.627 137.270 145.056 125.637 116.204 125.220 174.111 288.003

Kurlar 6.3415 6.8504 6.9552 6.8224 6.8638 7.2847 7.5407 7.9035 7.993 7.7189 7.4024 7.0876

https://www.doviz724.co m/aylara-gore-ortalama-amerikan-dolari-kuru.html

Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21

Çekiş 1,054.95 738.82 434.95 248.64 173.07 265.60 505.50 657.48 1,592.07 2,444.07 3,204.90 3,044.85

Veriş 458.43 615.94 857.42 986.77 1,107.82 996.88 691.23 434.47 272.96 135.94 114.15 203.69

Net 596.51 122.87 (422.47) (738.13) (934.75) (731.28) (185.73) 223.01 1,319.12 2,308.13 3,090.75 2,841.16

Ödenecek Enerji kWh 596.51 122.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223.01 1,319.12 2,308.13 3,090.75 2,841.16

Ödenecek Enerji bedeli 4,118.56 205.08 42.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.57 518.02 906.40 1,228.97 1,129.73

Dağıtım Bedeli 2,872.43 190.40 97.30 49.11 28.08 18.19 27.91 53.13 93.50 309.14 504.64 775.75 725.28

BTV 5% 10.25 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.90 45.32 61.45 56.49

TRT 2% 4.10 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.36 18.13 24.58 22.59

Enerji Fon 1% 2.05 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.18 9.06 8.60 7.91

KDV Matrahı 411.89 143.51 49.11 28.08 18.19 27.91 53.13 181.07 868.60 1,483.55 2,099.36 1,941.99

KDV 74.14 25.83 8.84 5.05 3.27 5.02 9.56 32.59 156.35 267.04 377.88 349.56

Ödenecek Toplam TL 8,621.55 486.03 169.34 57.95 33.13 21.46 32.94 62.69 213.67 1,024.95 1,750.59 2,477.24 2,291.55

Ödenecek Toplam USD 1,170.54 76.64 24.72 8.33 4.86 3.13 4.52 8.31 27.03 128.23 226.79 334.65 323.32

Alınacak enerji bedeli 0.00 0.00 147.10 257.02 339.01 265.22 67.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Kdv 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Toplam TL 1,075.71 0.00 0.00 147.10 257.02 339.01 265.22 67.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Toplam USD 153.55 0.00 0.00 21.15 37.67 49.39 36.41 8.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tahsil edilen 743.13 265.22 67.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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GES Üretimi olmasaydı

Ödenecek Enerji kWh 1,372.74    1,155.37 809.74 501.84 320.70 402.87 650.56 783.12            1,708.28      2,569.29      3,379.01      3,332.85

471.95 402.30 281.95 174.74 116.31 146.11 235.94 284.01 619.54      1,008.96      1,343.59      1,325.24

316.53 260.92 182.87 113.33 67.41 84.68 136.75 164.61 359.09 545.67 832.73 821.35

23.60 20.12 14.10 8.74 5.82 7.31 11.80 14.20 30.98 50.45 67.18 66.26

9.44 8.05 5.64 3.49 2.33 2.92 4.72 5.68 12.39 20.18 26.87 26.50

4.72 4.02 2.82 1.75 1.16 1.46 2.36 2.84 6.20 10.09 9.41 9.28

826.24 695.41 487.38 302.05 193.02 242.48       391.56     471.35     1,028.19   1,635.35      2,279.78      2,248.63

148.72 125.17 87.73 54.37 34.74 43.65 70.48 84.84 185.07 294.36 410.36 404.75

974.96 820.58 575.10 356.42 227.77 286.13       462.04          556.19           1,213.27           1,929.71      2,690.14      2,653.39

153.74 119.79 82.69 52.24 33.18 39.28 61.27 70.37 151.79 250.00 363.41 374.37

Ödenecek Enerji bedeli 6,410.65

Dağıtım Bedeli 3,885.95

BTV 5%

TRT 2%

Enerji Fon 1%

KDV Matrahı

KDV

Ödenecek Toplam TL 12,745.70

Ödenecek Toplam USD 1,752.14

Net katkı TL 5,199.86 489 651 664 580 545 518 467 343 188 179 213 362

Net katkı USD 735.15 77.10 95.07 95.50 85.06 79.45 71.16 61.89 43.34 23.56 23.20 28.76 51.05

4.10.3 Sonuç
 ►  Bir yıllık üretim neticesinde hedeflenen 10.500 kWh üretim 9.500 kWh olarak gerçekleşmiştir (%90)

 ►  Kış Aylarında evin elektrik ile ısınmasından dolayı tüketim çok artmış, ancak kış şartlarında üretimde normal olarak 
düşük gerçekleştiğinden katkı istenen ölçüde gerçekleşmemiştir.

 ►  Yaz aylarında evin konumundan dolayı klima kullanımı olmadığından net üretim beklendiği gibi olmuş ancak mah-
sup edilecek tüketim olmadığından sadece aktif enerji kadar katkı ortaya çıkmış olup genel performansı düşürücü 
bir etki yapmıştır.

 ►  Yaz aylarında klima kullanan ve kış aylarında ise elektrik dışında bir ısıtma sistemi kullanan bir konutta, net katkının 
daha fazla olacağı açıktır.

 ►  Bu şartlar altında tesisin 8.500 USD maliyeti olduğu ve yılda 735 USD getirisi olduğu kabul edilirse, sermaye iç 
verimlilik oranı (internal rate of return, IRR) %5,90 çıkmaktadır.

 ►  Başka bir açıdan bakarsak, bu GES’i kurarak elde edeceğimiz getiri, 8.500 USD tutarındaki yatırım miktarını %5,90 
net faiz oranı ile bankaya yatırarak elde edeceğimiz getirinin aynısı olmaktadır.

 ►  Çevre perspektifinden baktığımızda bir yılda 12,9 ton CO2’in dünyaya yayılmasını önlemiş oluyoruz. Bu da 11.100 
m2 büyüklüğünde bir çam ormanının yapacağı CO2 temizleme işlemine karşılık gelmektedir.
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5. FV Teknolojiye Dayalı GES’lerin Diğer Kullanım Alanları 
Faruk Telemcioğlu

Fotovoltaik GES’ler, “şebekeye bağlı” lisanslı ya da lisanssız güneş elektriği uygulamaları dışında çok çeşitli kullanım 
alanlarına da sahiptir. Özellikle kapalı devre-adalama-sistemleri tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılır. Söz konusu 
sistemlerin şebekeyle bağlantısı olmamakla birlikte şebeke destekli, yani şebekeyle senkronize olmadan zaman zaman 
şebekeden yararlanan hibrit sistemler de bu gruba dâhil edilebilir. Bu gruplandırmada esas faktör tesisin elektriği en çok 
nasıl kullandığıdır. Şebekeden "bağımsız (off-grid) sistemler", “mobil (taşınabilir) ve sabit sistemler” olarak ikiye ayrılır. 
Mobil sistemlere güneş enerjili hesap makineleri, kol saatleri ve fotovoltaik elektrik ile çalışan araçlar (otomobil, uçak, 
gemi) örnek verilebilir. 

Sabit sistemler
 ►  Dağ kulübeleri, Bağ evleri gibi elektrik şebekesi bulunmayan alanlar

 ►  Ölçüm istasyonları

 ►  Gemici fenerleri

 ►  Reklam panoları

 ►  Park bileti makineleri

 ►  Acil durum telefonları

 ►  Gözetleme Kuleleri

 ►  Avcı Kulübeleri 

 ►  Askeri Barakalar

Mobil sistemler
 ►  Uydular

 ►  Botlar

Hesap makinesi
 ►  Solar kol saatleri

 ►  Solar Araçlar

Mobil ve bazen şebeke bağlantılı
 ►  Karavanlar

 ►  Solar cep telefonları

 ► Su kuyusu pompaları Görsel 1: Deniz feneri üzerine kurulu sabit GES
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Sabit sistemler; şebekeden uzak ve şebeke elektriğinden yararlanma şansı olmayan 
tüketicilerin yararlandığı sistemlerdir. Bu tüketiciler arasında sinyalizasyon sistemle-
ri, sulama pompaları, içme suyu pompaları ve şebekeden bağımsız evsel tüketime 
yönelik sistemler sayılabilir. Büyük güçte kurulan şebekeden bağımsız sistemler ise, 
enerji arzı ve talebini aynı anda karşılamak üzere, genellikle akü, pil vb. elektrik ener-
jisi depolama cihazı ile desteklenirler. 

Backup sistemler ise (Yedek Elektrik Temin Üniteleri - Acil Durum-İmdat Üniteleri) 
hibrit özellik sunar. Genel elektrik şebekesi kesintisi esnasında acil durum güç işle-
vini devralır ve bağlı tüketici cihazların kesintisiz çalışmasını sağlar. Bu tarz şebeke 
destekli sistemler için piyasada hibrit özellikte backup invertörler (eviriciler) bulunur. 

5.1. Şebekeden Bağımsız Sabit Sistemler (Off-Grid Sistemler)

Temelde güneş panelleri, akü (pil) ve akü akım düzenleyiciden (Şarj kontrol Cihazı) oluşan şebekeden bağımsız sistem-
lerde, evsel kullanım söz konusu olduğunda invertör de önemli bir unsur olarak sisteme eklenir. Genel olarak şebekeden 
bağımsız bir sistemin yapısı aşağıdaki gibidir. Akü, şarj kontrol cihazı ile bağımsız sisteme bağlanır. 

DC - Şebeke
24 V =

AC - Şebeke
230 V

AKÜ

Görsel 3: Şebekeden bağımsız bir sistemin yapısı

Bağımsız bir fotovoltaik güneş enerjisi sistemi tasarımı yapılırken ışınımın en az olduğu ay temel alınmalıdır. Bu hem 
güneş paneli yüzeyinin büyüklüğünü hem de güneş panellerinin hizalamasını etkiler. Enerji depolamanın 3 ila 6 gün 
arası otonomi süresi sağlaması önemlidir. Özellikle enerjinin kötü hava koşulları nedeniyle azaldığı zamanlarda bu tarz 
bağımsız sistemlerin toplam enerji ihtiyacını uzun bir süre karşılaması gerekir. Şebekeden bağımsız akülü bir sistemi 
tasarlamak için şu üç adım uygulanır:

1- Günlük ortalama elektrik enerjisi ihtiyacı belirlenir.

2- Bağımsız (otonom) çalışma süresi gereksinimleri doğrultusunda enerji depolayıcının büyüklüğü tespit edilir.

3- Sistemin kurulacağı noktanın güneş enerjisi ışınım bilgisi tespit edilir.

Görsel 2: Sabit off-grid pompa sistemi
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5.1.1. Enerji İhtiyacının Belirlenmesi
Elektrik depolamalı bir GES (Ada Tipi FV Sistem) tasarımında ilk adım elektrik enerjisi ihtiyacının belirlenmesidir. Bunun 
için elektrik tüketen cihazların listesi, bu cihazların çalışma süreleri ve tüketim miktarları tespit edilerek hesaplama 
yapılır. Bağımsız şebeke tüm yıl boyunca çalıştırılacaksa, enerji talebi aylar, mevsimler veya en azından yaz ve kış mev-
simlerinde yaşanabilecek mevsim normali dışındaki durumlar için tespit edilmelidir. Basit donanıma sahip bir binanın 
enerji ihtiyaçları şöyle sıralanabilir:

Tablo 1: Basit donanıma sahip bir binanın enerji ihtiyaçları

Tüketici Cihazlar Anma 
Kapasitesi W

Saat cinsinden günlük çalışma süresi Günlük tüketim Wh cinsinden

Yaz Kış Yaz Kış

3 Adet Lamba  
(3x7=21) 21 1 3 21 63

Kapı Aydınlatma 20 2 4 40 80

Buzdolabı 50 6 (Devirli) Kapalı 300 Kapalı

Radyo 15 4 4 60 60

Televizyon 45 2 2 90 90

Uydu Alıcı 45 2 2 90 90

Şarj Cihazı 
(Cep Tel) 35 2 (7 günde 1) 2 (7 günde 1) 10 10

Su Pompası  
(içme kullanma 

suyu)
250 0,5 0,5 125 125

Su Pompası  
(Sulama için) 250 1 Kapalı 250 Kapalı

Toplam 481 986 518

Yukarıdaki tabloda yaz ve kış ayları için tüketim cihazlarının enerji talepleri ayrı ayrı belirtilmiştir. Bu örnekte görüldüğü 
üzere yaz ve kış aylarında farklılaşan bir tüketim olması, şebekeden bağımsız sistemin tasarımını doğrudan etkiler. Kış 
aylarında bahçeyi sulamamak veya kış mevsiminde buzdolabını çalıştırmamak önemli bir enerji tasarrufu sağlar. Aydın-
latma ihtiyacı kış aylarında artsa da günlük toplam enerji ihtiyacı yaz aylarından daha düşük olur. Sonuç olarak kış ayları 
için fotovoltaik panel sayısı ve akü miktarı azaltılabilir. 
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5.1.2. Enerji Depolama Kapasitesinin Belirlenmesi
Şebekeden bağımsız sistemlerde öncelik, enerji depolama sisteminin belirlenmesidir. Enerji ve arz talebi eşzamanlı ol-
mayıp akülerin temel görevi bu farklılığı telafi etmektir. Bu tarz sistemlerde genel olarak enerji ihtiyacının yaz aylarında 2 
ila 3 gün, kış aylarında ise 3 ila 6 gün süreyle akü tarafından sağlanması beklenir. Ancak bu süreler sistemin bulunduğu 
yere ve iklim koşullarına göre değişebilir.

Şebekeden bağımsız sistemler için özel tasarlanmış aküler vardır. Yüksek depolama kapasitesi, yüksek döngü dayanı-
mı, düşük deşarj, hızlı-kolay şarj edilebilme ve az bakım gerektirme bu tarz akülerin temel özelliğidir. Bu aküler özellikle 
çok sayıda şarj döngüsüne dayanacak şekilde tasarlanır. Bununla birlikte bu tarz akülerin yüksek bir iç direnci vardır ve 
bu nedenle yüksek akımları çekmek için uygun değildir. Bu özellikleri nedeniyle otomobil sektöründe kullanılan aküler-
den ayrılır. Araç aküleri genellikle kısa süreler için yüksek akımlar sağlamak üzere tasarlanır. Güneş enerjisi sektöründe 
kullanılan akülerin maliyetleri araç akülerine göre 2 kat yüksek olmasına rağmen, bir jel akünün avantajları araç aküsüne 
göre daha fazladır. Öncelikle jel aküler kesinlikle bakım gerektirmez, kullanılmadıklarında deşarj olma oranları çok dü-
şüktür ve bu nedenle uzun süre dayanıklıdırlar. 

Bir akünün şarj kapasitesi büyük ölçüde deşarj akımının seviyesine bağlıdır. Bir akünün kullanım ömrünü uzatmak için 
akü deşarj seviyesi %50’nin altına düşmemelidir. Yani akü, gücünün %50’sinin altına düşmeden şarj edilmelidir. Daha 
fazla, örneğin %60-%70 seviyelerinde bir düşüş, akünün ömrünü azaltır. Dolayısı ile akü kapasitesi belirlenirken ihtiyaç 
olan enerjinin 2 katı bir kapasite bir akü depolama kapasitesi belirlenir ve enerji ihtiyacı karşılandığında aküler en fazla 
%50 deşarj seviyesine inmiş olur. İşlem bitince aküler tekrar şarj edilip %100 şarj seviyesine ulaştırılır.

Tablo 2: Akü İhtiyaç Tablosu

Günlük enerji İhtiyacı Bağımsız çalışma süresi Enerji İhtiyacı Akü İhtiyacı

Yaz 986 Wh/gün 3 Gün 2,96 kWh 5,92 kWh

Kış 518 Wh/gün 6 Gün 3,11 kWh 6,22 kWh

Bu örnekte yaz aylarında günlük enerji ihtiyacı 986 Wh olarak belirlenmiştir. Akünün bağımsız çalışma süresi 3 gün ola-
rak kabul edilirse toplam enerji ihtiyacı:

986Wh x 3 = 2,96 kWh olarak hesaplanır.

Akünün deşarj kapasitesi de hesaba katılarak toplam akü gereksinimi:

2,96 kWh x 2 = 5,92 kWh olur.

Benzer bir şekilde kış aylarındaki toplam enerji ihtiyacı 3,11 kWh olarak hesaplanmış olmasına rağmen, akü ihtiyacı 
bunun iki katı olarak hesaplanır, yani kış aylarındaki akü ihtiyacı

3,11 kWh x 2 = 6.22 kWh olur.

Akülerde depolanan enerjinin %70’inden fazlasını kullanmak akünün yapısını kısa zamanda bozar. 
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Güneş elektriğine uygun aküler 12 V nominal gerilimli kompakt üniteler olarak sunulur, bu sayede depolama kapasitesi 
esnek bir şekilde değiştirilebilir. Sistemin çalışması sırasında depolama kapasitesinin çok düşük olduğu ortaya çıkarsa, 
başka bir akü ile kolayca genişletilebilir. Voltaj seviyesi değişmeden kalacaksa, genişletme için akü mevcut depolama 
birimlerine seri olarak bağlanır.

5.1.3. Fotovoltaik Panellerin Tasarımı
Şebekeden bağımsız sistemlerde de fotovoltaik panellerin 
tasarımı global ışınım verileri doğrultusunda yapılmalıdır. 
Şebekeye bağlı sistemlerde gösterilen özen şebekeden 
bağımsız sistemlerde de gösterilmelidir. PVGIS, PVSYST 
ve PVSOL gibi yazılım araçlarını kullanarak tasarımı şekil-
lendirmek ve simule etmek büyük önem taşır. Şebekeden 
bağımsız sistemler genelde ışınım değeri en düşük olan ay 
referans alınarak tasarlanır. Genellikle şebekeden bağımsız 
ev vb. yapılarda çatı üzeri sistemler tercih edilmektedir. Bu 
tür sistemlerin kurulumu sırasında panellerin açısı, gölge-
lendirme unsurları gibi konular dikkate alınmalıdır. Akülerin 
koyulacağı yer kuru olmalı, havalandırmalı ve çok sıcak ol-
mamalıdır. Sistemin kablo metrajları çok uzun olmamalıdır. 
Güneş paneli tercihinde özellikle şebekeden bağımsız sis-
temlerde yer sorunu önemli bir faktördür. Neyse ki günü-
müz teknolojisi ile daha az alanda daha yüksek güç veren 
panellerin üretimi mümkündür.

5.1.4. Maliyet analizi
Şebekeden bağımsız ev tipi sistemlerde, uygulamalar arası farklılıklar mevcut 
olmakla birlikte, güneş panellerine ilaveten akümülatör, evirici, akü şarj kont-
rol cihazları ve çeşitli elektronik devreler yer alır. Bu tip sistemlerde fotovoltaik 
panellerin kapasitesi belirlenirken, gerçekleştirilecek saatlik üretim miktarının 
saatlik tüketim miktarıyla aynı olmasına dikkat edilir.

Elbette evlerin günlük enerji tüketimi değişim gösterebilmektedir. Bu tüketim 
miktarı, aylık elektrik faturasındaki tüketim miktarından yola çıkılarak kilovatsa-
at cinsinden hesaplanır. Buna ek olarak, evlerde tüketilen her cihazın tükettiği 
güç bellidir. Örneğin 10 adet 100 W’lık ampul seti, saatte 1 kilovatsaatlik tüke-
tim yapar. Bu yolla her bir cihazın saatlik ve günlük elektrik tüketimini hesap-
lamak mümkündür. Benzer bir şekilde, panellerin üretim kapasiteleri de panel 
kapasitesi panel adediyle çarpılarak hesaplanabilir. Örneğin her biri 275 W ka-
pasiteye sahip dört adet panel, saatte 1100 W-saatlik üretim yapar.

Görsel 4: Çatı üzerine kurulmuş bir GES

GÜNEŞ PANELLERİ

ŞARJ REGÜLATÖR

TÜKETİCİ DC

TÜKETİCİ AC
AKÜ

EVİRİCİ
(İNVERTER)

220 AC

Görsel 5: GES’lerde üretilen elektriğin kullanımı
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Aşağıdaki tabloda, saatte 1,95 kW güç üretebilen ve ortalama 4 kişilik bir ailenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapa-
sitede (günlük ortalama 8 kW-saat) bir sistem tasarımı için seçilen sistem bileşenlerigösterilmektedir.

Tablo 3: Günlük 8 kW saat üretim için sistem bileşenleri

S.No Ürün Adı/Özellikleri Özellik Güç-Akım Miktar Birim
Toplam Fiyat 
(ABD Doları)

1 Güneş Paneli Polykristal 325Wp 6*325W=1.950 6 ADET 840.00

2 Solar Jel Akü 150Ah-12V 4* 12V 150Ah= 12 V 600 Ah 4 ADET 1,064.00

3 Tam Sinüs Akıllı İnvertör 12V DC- 230V AC/ 50 Hz- 3000W 1 ADET 260.00

4 Akü Şarj Kontrol Cihazı 40A 12/24V MPPT’li 1 ADET 100.00

5 Solar kablo 1x6mm Kırmızı 25 METRE 33.00

6 Solar kablo 1x6mm Siyah 25 METRE 33.00

7 MC4 Tekli Konnektör 6 SET 7.00

8 Akü Serileme Kablosu 2 METRE 2.00

9 Akü Parelelleme Kablosu 1 METRE 1.00

10 Akü ile İnvertör arası bağlantı kablosu 1 METRE 10.00

11 Altyapı konstrüksiyon 1 SET 60.00

12 Montaj-Kurulum-Devreye alma 1 SET 250.00

TOPLAM 2,660.00

İlgili örnekte bedeller, ürünlerin büyük bir kısmının ithal olması nedeniyle Amerikan doları cinsinden hesaplanmıştır. Bu 
yatırım sayesinde buzdolabı, bilgisayar, LCD televizyon, 5-7 adet LED ya da tasarruf lambası, elektrik süpürgesi, cep 
telefonu gibi cihazlar çalıştırılabilir. Çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi yüksek güce ihtiyaç duyan araçların çalı-
şabilmesi için invertör gücünün 5000 W ve üzerine çıkarılmasında fayda vardır.

5.2. FV GES Tarımsal Uygulamalar

Günümüzde güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemler 
giderek daha fazla ilgi ve talep görmeye başlamıştır. Bu tür sistemler, 
tarımsal sulama ve zirai hayvancılık için ihtiyaç duyulan suyun temini, 
depolanması, taşınması ve aynı zamanda yaşamsal alanlarda ihtiyaç 
duyulan elektrik enerjisinin karşılanması için oldukça cazip hale gel-
miştir. Elektriğin olmadığı noktalarda genellikle mazot gibi fosil yakıt-
larla elektrik enerjisi üretimi yaygındır. Fotovoltaik güneş elektriği ile 
tarımsal sulama vb. uygulamaların gerçekleştirilmesi durumunda hem 
daha ekonomik hem de daha çevreci bir enerji üretimi sağlanır. Tarım-
sal ve zirai güneş elektriği uygulamaları genellikle şebekeden bağımsız  Görsel 6: Tarımsal GES uygulaması örneği
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(off-grid) sistemler olmakla birlikte şebekeyle senkronize (on-grid) ya da şebeke destekli (güneş elektriğinin yetmedi-
ği durumlarda şebekeden elektrik tedariki) olabilir. Tarımsal sulamada ülkemizde en yaygın kullanılan tür şebekeden 
bağımsız sistemler olmakla birlikte çatı veya sera üzeri sistemlerin şebekeyle senkronize çalıştığı sistemler de gün 
geçtikçe yaygınlaşmaktadır.

Güneş Enerjili Su Temin Sistemlerinin avantajları
 ►  Güneş enerjili su pompalama sistemleri yakıt gerektirmez. 

 ►  Yakıt temini, depolanması ve nakliyesi söz konusu değildir.

 ►  İşletme maliyeti yok denecek kadar azdır.

 ►  Güneş istikrarlı ve güvenilir bir enerji kaynağıdır.

 ►  Güneş enerjisi, temiz ve tükenmez bir enerji kaynağıdır. Çevreci, herhangi bir emisyon üretmeden uzun vadeli 
güvenilir bir enerji kaynağı sağlar. 

Tarımsal alanlarda, damla sulama sistemlerinde, hayvancılıkta, sera alanlarında, şantiyelerde, yaylalarda, mülteci kamp 
alanlarında, afet bölgelerinde ve toplanma alanlarında, arkeolojik kazı alanlarında, hobi bahçelerinde, park ve bahçeler-
de, askeri birliklerde, yardım ve kurtarma çalışmalarında, mesire alanlarında, sivil savunma örgütlerinde ve yerel yöne-
timlerde güneş enerjisi sistemleri başarı ile kullanılabilmektedir.

5.2.1. Tarımsal Alanda Şebekeyle Senkronize 
Lisanssız Güneş Enerjisi Santralleri

30772 sayı ve 12.05.2019 tarihli Elektrik Piyasasında 
Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Madde 11/(2)’ye 
göre Tarımsal Sulama aboneleri üretimin ve tüketimin 
aynı ölçüm noktasında olması koşuluyla, YEK kuracakla-
rı arazinin tarım arazisi olmaması (tarıma elverişsiz arazi 
ya da marjinal kuru tarım arazisi olması) koşulu ile kendi 
ihtiyaçları için arazi üzeri YEK kurabilir ve sulama olmadı-
ğı zamanlarda elektrik satışı gerçekleştirebilir. 

5.2.2. DC Sulama Pompalarıyla Yapılan Su teminine yönelik FV GES Uygulamaları
GES sistemlerinde kullanılan pompalar, uygulama özelliklerine göre üç gruba ayrılır: 

1- Derin kuyulardan su çıkarmak için kullanılan dalgıç pompa; 

2- Sığ kuyular, göller ve nehirlerden su çıkarmak için kullanılan yüzey pompaları

3- Santrifüj su pompaları. 

Görsel 7: Tarımsal GES uygulaması örneği
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Su pompalarının motorları DC akım ve AC akıma göre ikiye ayrılır. Doğrudan fotovoltaik güneş elektriği doğru akım, yani 
DC özellikli elektrik olup, araya herhangi bir evirici koymadan DC pompaları ile çalıştırılabilir. Bu pompaların derin olma-
yan su kaynaklarından su temini için uygun bir ürün olduğu söylenebilir. DC pompa sistemleri, ilave elektrik kaynağına 
(akü gibi) ihtiyaç duymadıkları için hem maliyet hem de tesis yerleşim alanı açısından avantajlıdır. Bu sistemlerde ekstra 
akü maliyeti ortadan kalkar. 54 volt gibi düşük voltajlarda çalıştığı için çok fazla güneş paneline ihtiyaç duyulmaz. Şarj 
kontrol cihazı ve invertör gibi ekstra bileşenlere ihtiyaç yoktur. DC pompalı sulama sistemleri genelde paket halinde 
satılır ve görece yüksek maliyetlidir. DC pompa sistemleri, bakımı gereksiz kılan ve onlara uzun ömür sağlayan birkaç 
hareketli parçaya sahiptir. Bu unsurlar nedeniyle,özellikle uzak bölgelerde, geleneksel pompalama sistemlerine kıyasla 
iyi bir yatırım getirisi ve en iyi kalite / fiyat oranı sağlar.

Görsel 8: DC Sulama Pompalarına Yönelik FV GES Uygulaması

Güneş jeneratörü
40 x 240Wp, 10kWp

Sulama rezervuarı
3000 m3

Akış hızı
120 m3/gün

PompaPompa

Görsel 9: DC Pompalı Sulama Sistemi
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5.2.3. Akü Destekli Su Teminine Yönelik FV GES Uygulamaları
Akü destekli güneş enerjisi ile su temini sistemleri ülkemizde çokça kul-
lanılan bir uygulamadır. Şebekeden bağımsız olarak kurulan bu sistemler 
tesisin elektrik ihtiyacına göre tasarlanır. Sabit ya da mobil sistemler olarak 
kullanılabilirler. Özellikle küçük çaplı su teminine yönelik sistemlerde bu uy-
gulamalar tercih edilmektedir. İçme suyu tesislerinde bulunan dozajlama 
üniteleri bu tesislere örnek verilebilir. Bu sistemi oluşturan parçalar güneş 
paneli, invertör, şarj kontrol cihazı, DC kablo, taşıyıcı sistem, akü sistemi ve 
duruma göre pano vb. ekipmandan ibarettir. Bu tür sistemlerde az güce ve 
akıma ihtiyaç duyan AC pompa sistemlerinin kullanılması avantaj sağla-
maktadır. Ayrıca AC pompaları DC pompalara göre daha ucuz olduğundan 
AC pompa kullanılması ekonomik olarak da avantaj sağlayacaktır. Bu tür 
sistemlerin özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

 ►  Maliyet bakımından çok uygundur.

 ►  Arızalandığı zamanlarda tamiri kolaydır. 

 ►  Kurulumu yeterince kolaydır, profesyonellik gerektirmez. 

 ►  Akü gibi depolama alanına ihtiyaçları vardır.

 ►  Akü olduğu için belirli dönemlerde bakım yapılması gerekir. 

5.2.4. Mobil FV GES Su Temini Uygulamaları 
Mobil şebekeden bağımsız FV GES su temini sistemlerine solar 
römork sistemleri örnek verilebilir (Görsel 11). Özellikle güneş pa-
neli ve diğer ürünlerin çalınma riskinin olduğu yerlerde çok mantık-
lı ve kullanışlı olabilir. Büyük sulama göletlerinde yer alan suyu ya 
da doğrudan depolu-tankerli-römorkta yer alan suyu temin etmek 
için tasarlanabilirler. Römorklarda akü kutuları bulunur ve aküler 
güneş panelleri aracılığıyla doldurulur. Aküler ve açılıp / kapana-
bilir güneş panelleri sistemi sayesinde römorka entegre pompa 
çalıştırılarak su tedariki sağlanır. Araçların ve özellikle traktörle-
rin arkasına römork sistemi gibi takılarak istenen yere taşınma-
sı mümkün olan bu sistemlerde bir düğme sayesinde panellerin 
açılıp kapatılabilir. Sistemi istendiği zaman toplama imkânı oldu-
ğu için istenilen yere konabilir ve plaka alınıp trafiğe çıkarılabilir. 
Hareketli mekanizma ve güçlü akü barındırması nedeniyle fiyatları 
oldukça yüksektir.

Görsel 10: Akü Destekli FV GES Uygulaması

Görsel 11: Solar römork sistemi
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Kurulu 
Güç

Elektrik 
Depolama 

Gücü

Su Depolama 
Kapasitesi

Su Motoru 
(Değiştirilebilir)

Dalgıç Pompa 
Performansı  
(80 metre)

Sistem 
Ağırlığı 
(Boş)

Sistem ağırlığı 
(Tanker 

olmadan)

 3 kW 8 kW 3 Ton 80 l/dakika 30 m³/ sa 2500 kg 1700 kg

Görsel 11’de kendine ait su deposu barındıran kompakt bir mobil FV güneş elektriği su temini sistemi görülmektedir. 
Sistem ekipmanı 3200 W invertör, 4 adet 12 V 240 Ah Jel akü, Damlama ve Sulama için kullanılan 1 adet 0,75 kW Fre-
kans invertör, Kuyudan su temini için kullanılan 1 adet 1,5kW Dalgıç Pompa ve 1 adet Frekans İnvertör (doğrudan güneş 
elektriğini kullanan) bulunmaktadır.

5.2.5. AC Motor Sürücüleri kullanılarak yapılan FV GES Su temini uygulamaları:
Ülkemizde güneş enerjisi ile su temininde en yaygın kullanılan uygulama, AC motorlu sulama pompalarının frekans in-
vertör ya da sürücü olarak bilinen “dönüştürücü” otomasyon sistemleri yardımıyla DC elektriğin AC elektriğe dönüşümü 
ve doğrudan sistem çalıştırması prensibine dayalı olarak kurulan sistemlerdir. AC pompalar genellikle derin kuyu veya 
yüzey pompaları olarak kullanılır. Pompaların motor gücü ve elektrik ihtiyacı, ihtiyaç duyulan su miktarına göre hesap-
lanır ve dolayısıyla pompanın ihtiyaç duyduğu elektriksel güç fotovoltaik güneş elektriği sisteminin de belirleyici unsuru 
olur. Dönüştürücüler ya da frekans invertörler genelde otomasyon firmaları tarafından üretilen cihazlardır ve yapısında 
çok incelikli elektronik devreler yer aldığından ve çok değişik ortam koşullarında çalıştığından, GES sistemindeki en du-
yarlı bileşenlerden biridir. Su temini için günlük su ihtiyacına uygun olacak şekilde seçilen dalgıç pompa, santrifüj pompa 
ya da yüzey pompasının elektriksel gücü ve sürücünün bağlanabilirlik kapasitesi dikkate alınarak sistem tasarlanır. 

Genelde bu tarz sistemler tarımsal sulama için kullanıldığından 
ilgili alanın keşfinin yapılması, gölgeleme unsurlarının tespit edil-
mesi gerekir. Sistemin kurulacağı alan arazi ise toprağın yapısına 
ve tesisin büyüklüğüne göre saplama ya da beton hatıl üzerine 
konulabilecek taşıyıcı sistem belirlenmelidir. Su temininde genel-
de ucuz olduğu için çatı ya da arazi fark etmeksizin kutu profil 
tercih edilse de sabit sistemlerde arazide galvanizli çelik altyapı 
kullanılması ve çatıda alüminyum malzemeden yararlanılması 
uzun ömürlü bir sistem için önem taşır. 

Bu tarz sistemlerde depolama maliyetlerinden kaçınmak için 
sadece gündüz elektrik üretimi söz konusudur. Güneş panelleri, 
sabahın ilk saatlerinde hava aydınlanmaya başladığında enerji 
üretmeye başlar, ancak güneş doğduğunda tam verimli şekilde 
çalışır. Sabahın erken saatlerinden güneş batana kadar sistem 
pompayı çalıştıracak gücü sağlar. Öğlen saatlerinde bu güç en 
yüksek seviyededir. 

Güneş Paneli

Depolama

Sürücü - Sigorta

Dalgıç Pompa

Görsel 12: Örnek bir FV GES Su Temini Uygulaması
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Bulutlu günlerde normal kapasitenin yaklaşık %60’ı kadar su çekmek mümkün olabilir. Yani günde 100 ton su çıkarılan 
bir sistem, bulutlu havada 60-70 ton arası kapasitede çalışabilir. Direkt olarak güneş ışığına gerek yoktur. Yağmurlu gün-
lerde çalıştırılmasına ihtiyaç duyulmadığından çevre ile oldukça uyumlu çalışır. Enerji üretiminin az olduğu zamanlarda 
günlük sulama ihtiyacına uygun olarak bir su deposu, tanker ya da depolama havuzu kurulmasında fayda vardır. Suyun 
depolanması, aynı zamanda gece sulama yapılmasına da imkân sağlar. Güneş panellerinin temiz tutulmasına da özen 
gösterilmelidir.

Eğer su temini yapılan yer ve elektriksel ihtiyacı olan ev, depo vb. yeterince yakın ise, sistemde üretilen enerjinin bir kıs-
mı akülü (off-grid / şebekeden bağımsız) sisteme aktarılabilir, özellikle sulama yapılmadığı zamanlarda normal bir ev 
kullanımına yetecek enerji bu sistemlerden rahatlıkla karşılanabilir. 

5.2.6. Sera Tarım Faaliyetleri Enerji ihtiyacına yönelik FV Güneş Enerjisi Sistemleri
Seralar açıkta bitki yetiştirmeye izin vermeyen dönemlerde ve bölge-
lerde kültür bitkilerinin ekonomik olarak yetiştirilmesine uygun çevre 
koşullarını sağlayan yapılardır. Bu yapıların sulama ve ısınmaya yöne-
lik enerji ihtiyaçları söz konusudur ve bunu karşılamaya yönelik çeşitli 
güneş enerjisi çözümleri vardır. Seraların elektrik enerjisi ihtiyaçları 
temelde tarımsal sulamaya yöneliktir. Seralarda kullanılan su pom-
palarının enerji ihtiyaçları pompanın tipine ve enerji ihtiyacına bağlı 
olarak fotovoltaik güneş panelleri kullanılarak karşılanabilir. Paneller 
seraların kendi iskeleti üzerine yerleştirilebileceği gibi sera etrafında 
gölgelemeye de dikkat ederek uygun alanlarda kurulum yapılabilir. 

Sera üzeri uygulamalar şebekeden bağımsız veya Lisanssız Elektrik 
Üretim Yönetmeliğine uygun olarak şebekeyle senkronize olarak ku-
rulabilir. Pratikte sera çatısı ve seranın kendisi bir tarımsal yapı özelliği 
taşıdığı ve tarımsal yapı ruhsatına tabi olduğu için çatı üzeri lisanssız 
GES kurulması için uygundur. Yapı ruhsatlı seralar üzerine 30772 sayı 
ve 12.05.2019 tarihli Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim 
Yönetmeliği Madde 5/1/ (c)’ye uygun olarak güneş enerjisi sistemi ku-
rulması yaz kış işletmede olan bu tarz tarımsal işletmelerin rekabetçi 
olabilmesi ve temiz enerji kaynağıyla enerji ihtiyaçlarını karşılaması 
açısından olumlu etkilere sahiptir.

Ayrıca kış ve sonbahar aylarında sera içi ısıtma için kullanılan elektrik-
sel ısıtma cihazlarının ya da ısı pompalarının tükettiği elektriği bu tarz 
sistemlerle karşılamak da mali açıdan uygun bir yatırım olabilir. Seralarda yetişen sebze ve meyvelerin ışık ihtiyacına 
uygun olarak kullanılan panellerin ışık geçirir özellikte olan arka koruyucu kaplayıcı kullanılarak, saydam ya da yarı say-
dam özellikte tasarlanması gerekir. Bu yönde güneş paneli üreticilerinin çeşitli ürünleri piyasadan temin edilebilir. Yakın 
zamanda kullanılmaya başlayan polimer özellikli ve kızılötesi ışıktan elektrik enerjisi üretebilen hücreler sayesinde tam 
geçirgen güneş panellerinin de yaygınlaşmasıyla cam tipi seralarda enerji üretiminin yaygınlaşabileceği öngörülebilir. 

Görsel 13: Seralarda FV GES Kullanımı

Görsel 14: Sera içi ısıstma için FV GES kullanılabilir
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5.3. Şebekeden Bağımsız Sistemlerin Diğer Kullanım Alanları 

Şebekeden Bağımsız sistemler (off-grid) aynı zamanda kompakt sistemler olarak kol saatlerinden şehir aydınlatma 
sistemlerine kadar birçok alanda kullanım şansı bulur. Özellikle belediyeler ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
elektrik ihtiyacını karşılamak için aydınlatma ve sinyalizasyon işlerinde yaygın olarak kullanılan bu tarz sistemler az güç 
tüketimine ihtiyaç duyar ve çok fazla yer kaplamaz.

5.3.1. Şebekeden Bağımsız Kompakt Tip FV Güneş Panelli Aydınlatma Sistemleri:
Bu aydınlatma sistemleri piyasada sıklıkla “solar aydınlatma sistemleri” olarak anılır. Ça-
lışma prensibi şebekeden bağımsız sistemlerle aynıdır. Fotovoltaik özellikli güneş paneli 
güneşten aldığı enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Dönüştürülen bu elektrik enerjisi 
aküleri şarj eder ve ampulün ışıması için gerekli enerji sağlanarak aydınlatma gerçek-
leşir. Ampulün AC ya da DC özellikli olmasına göre evirici içerebilen sistemler olmakla 
birlikte genelde DC özellikli sistemler kompakt / bütünleşik yapısı nedeniyle daha çok 
tercih edilir. Bu sistemlerde çoğunlukla kullanılan akü / pil Li-ion veya lityum demir fos-
fat (LiFePO4) özelliğinde 2000 ve üstü çevrimli (en az 3 yıl kullanılmalı ve değiştirilebilir 
olmalı) şarj olma özelliğine sahip olmalıdır. Genellikle LED özellikli, yüksek ışığı düşük 
enerji tüketimiyle sağlayan ampuller tercih edilir. Dış aydınlatma sistemleri toz ve neme 
dayanaklı olmalıdır, en az IP66 özellikte olması bu sistemlerin ömrü açısından büyük önem taşır.

5.3.2. Taşınabilir FV Sistemler 
Şebekeden bağımsız sistemler elekt-
riğe sürekli erişimin olmadığı yerler-
de özellikle akü teknolojisinin de hızla 
gelişmesiyle pek çok kullanım alanı 
bulur. Kamp aydınlatması, pişirme 
sistemleri, karavanlar, arıcı paketle-
ri, dağcılar için elektrik sağlamaya 
yönelik çanta, taşınabilir-katlanabilir 
sistemler, acil durum kitleri, mobil su 
arıtma vb. sayısız örnek verilebilir.

Görsel 15: Bazı taşınabilir FV sistemlerden örnekler
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5.4. Hibrit Uygulamalar

Hibrit uygulamalar fotovoltaik güneş paneli uygulamalarıyla 
bütünleşik diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik uy-
gulamaları ifade eder. Şebekeyle bağlı ya da şebekeden ba-
ğımsız güneş enerjisi uygulamalarının çoğunlukla rüzgâr ve 
su enerjisine dayalı elektrik üretim sistemleriyle birleşimini 
ve güneşten yararlanılamayan zamanlarda veya enerji ihtiya-
cına göre aynı anda kullanılmasını hibrit uygulamalarda gö-
rebiliriz. Bazı durumlarda güneş enerjisi sistemine bağlı akü 
sisteminin şebekeden destek alarak doldurulması da hibrit 
uygulama olarak adlandırılsa da asıl anlaşılması gereken “bü-
tünleşik yenilenebilir enerji sistemleridir”.

Ülkemizde bugüne kadar sadece şebekeden bağımsız hibrit 
yenilenebilir enerji sistemleri görülebilirken, ilk defa 8 Mart 2020 tarihinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde hibrit 
tesisler, birleşik elektrik üretim tesisi olarak tanımlanmıştır. Bu tesisler, “şebekeye aynı bağlantı noktasından bağlanan 
birden fazla enerji kaynağından elektrik üretmek amacı ile kurulan tek bir elektrik üretim tesisi” şeklinde açıklanır. Bu 
yönetmelik düzenlemesiyle hali hazırda “üretim lisansı” sahibi, fakat lisansta hedeflenen enerji miktarını sağlayamayan 
ya da kurulmak üzere olan lisanslı tesislere yardımcı yenilenebilir kaynak kurulması izni sağlanmıştır. İlgili yönetmeliğe 
göre bu tarz tesislere aşağıdaki durumlarda izin verilir:

a) Önlisansa / lisansa derç edilmiş sahanın dışına çıkılmaması gerekir.

b) Önlisansa / lisansa derç edilmiş tesis toplam elektriksel kurulu gücünün değişmemesi gerekir.

c) Üretim önlisansa / lisansına derç edilmiş mevcut bağlantı şekli, bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin değişme-
mesi gerekir.

ç) Yardımcı kaynağı rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı olan lisanslar için yardımcı kaynaklara ilişkin Enerji İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun olması gerekir.

d) Hidroelektrik kaynaklara dayalı lisanslar için DSİ tarafından uygun görüş verilmesi gerekir.

Aynı zamanda bu tesislerin başvurusunun Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Sant-
ral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’a uygun olarak yapılması ya da bu usul ve esaslara göre projelerinin 
tadil ettirilmesi gerekir. 

Lisanssız Elektrik üretim Yönetmeliğine istinaden bu tarz birleşik elektrik üretim tesisi kurmak şu anda ne yazık ki müm-
kün değildir, bu nedenle yeni düzenlemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır. 

Görsel 16: Hibrit bir uygulama örneği
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5.4.1. Hibrit Uygulamalara Bir Örnek: Yüzer GES
Ülkemizde özellikle verimi düşen ve istenilen enerji miktarını sağlayamayan hidroelektrik santrallerine ait göletler üze-
rinde yüzer güneş enerjisi santralleri kurulması konusunda çalışmalar devam etmektedir. İstanbul Büyükçekmece gölü 
üzerinde 260 kWp gücünde bir tesis kurulmuştur. Benzer uygulamalar daha büyük boyutlarda Japonya, Singapur, Çin, 
Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hibrit üretim konusunda yayın-
lanan yönetmelik değişikliği ile mevcut Hidroelektrik santrallerine ilave olarak “Yüzer GES”leri santrallerinin kurulması 
konusunda birçok çalışma yapılmakta ve bunların gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Yüzer güneş enerjisi santralleri enterkonnekte şebeke bağlantısına veya 
tüketim noktasına yakın göllerin ve rezervuarların üzerine inşa edilme-
lidir. Bu sayede enerji hattında oluşan kayıpların kısmen de olsa önüne 
geçilir. Sıcaklık güneş panellerinin verimini düşürür. Yüzer güneş enerjisi 
santrallerinde ise rüzgârla taşınan su zerreleri panelin üzerindeki sıcaklı-
ğı azaltarak panel verimliliğinin artmasını sağlar. Santrallerde panellerin 
örttüğü su yüzeyi güneşten beslenemediğinden yosun oluşumu azalır. 
Hidroelektrik santrallerin (HES) bulunduğu alanlara kurulabilecek yüzer 
güneş enerjisi tesisleri, ızgara ve soğutma suyu devrelerini tıkayan yo-
sunların yol açtığı verim kayıplarını azaltabilir. Ayrıca suyun yüzeyini örten 
paneller, barajdaki buharlaşmanın da azalmasını sağlar. Saha tipi güneş 
enerjisi santrallerinde, güneş panelleri 20°-30° eğim açısıyla monte edi-
lirken, yüzer güneş enerjisi tesislerinde bu açı 10°’dir. Bu da gölgeleme 
payının azalmasını ve yüzen güneş enerjisi santrallerinin, saha tipi güneş 
enerjisi santrallerinin kapladığı alandan daha az yer kaplamasını sağlar.

Yüzer güneş enerjisi santrallerinin inşası, malzeme mühendisliğinin 
sınırlarını zorlar. Kıyı şeridinde diziler halinde birbirlerine monte edilen, 
darbe çentik mukavemeti yüksek, ısıl iletkenliği ve su emme özelliği dü-
şük, yüksek yoğunluklu polietilen statik dubalar, kızaklar yardımıyla su 
yüzeyine indirilir. Ardından belli ölçekte salınma payı verilen dev dubalar, 
korozyona dayanıklı çelik halatlar yardımıyla kıyı şeridine sabitlenir. 

Sistemin kablo bağlantıları sudan izole kablo kanalları üzerinden taşı-
nır ve yüzer güneş enerjisi santralleri ortalama 200 km/saat hızla esen 
siklon ve tayfun tipi rüzgârlara, 6 metreye varan dev dalgaların oluştura-
cağı darbe yüklerine ve aşındırıcı etkilere dayanacak şekilde tasarlanır. 

Yüzer güneş enerjisi santrallerinin maliyeti, zemine monte edilmiş gü-
neş enerjisi santrallerininkinden daha fazladır. Ancak yüzer enerji sant-
rallerinde yıllık enerji üretiminin, zemine monte edilmiş eşit güçteki 
güneş santrallerininkinden daha fazla olması, kurulum maliyetini belli bir ölçüde karşılayarak yatırımların geri dönüş 
süresini neredeyse eşitler.1

1. Bilim ve Teknik, 2016 Mart sayısı

Görsel 17: Yüzer GES

Görsel 18: Yüzer GES
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6. Biyogaz ve Biyokütle Enerjisi
Günnur Koçar

6.1. Biyokütle Enerjisi

Biyokütle, 100 yıllık periyottan daha kısa sürede yenilenebilen, karada ve suda yetişen bitkiler, hayvansal atıklar, gıda en-
düstrisi ve orman yan ürünleri ile kentsel atıkları içeren, biyolojik kökenli fosil olmayan tüm organik madde kitlesi olarak 
tanımlanır ve bu kaynaklardan elde edilen enerjiye de biyokütle enerjisi adı verilir.

Biyokütle ve diğer organik atıklar; elektrik ve ısı enerjisi üretimi, taşıt araçları için sıvı ya da gaz yakıt üretimi ve yan ürün 
olarak çeşitli kimyasal madde eldesi özellikleri nedeni ile hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde büyük ölçüde 
kullanılır.

Biyokütle enerjisi, potansiyel açısından ülkemiz için en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Ülkemiz top-
raklarının biyokütle üretimi açısından elverişli olması, halkımızın tarımsal faaliyetlerle iç içe yaşaması ve başta kırsal 
bölgeler olmak üzere biyokütle enerjisi ile ilgili taleplerin artması, biyokütle enerjisini ön sıralara taşıır. Türkiye toplam 
nüfusunun (~83,2 milyon) yaklaşık %35’lik kısmı, tarımsal faaliyetlerle ilgilenir ve ülkemiz topraklarının yaklaşık %55,6’sı 
ekilebilir alanlardan oluşurken, bu alanın %15’ini de ormanlar kaplar. 21,6 milyon ha orman alanına sahip ülkemizde, 
17,6 milyon ha koru, 4 milyon ha ise baltalık orman bulunur. Ülkemizde yürütülen ormancılık ve tarımsal faaliyetlerden 
elde edilen atık miktarı, yıllık toplam 53–65 Mton arasındadır. Türkiye’de tarımsal üretim sonucunda açığa çıkan artık / 
atıklardan, hayvan çiftliklerinden, ormancılık ve ağaç işleme endüstrisi ile belediye atıklarından oluşan toplam geri kaza-
nılabilir biyoenerji potansiyelinin yaklaşık 16,92 MTEP olduğu tahmin edilir.

Buğday, arpa, çavdar gibi tarımsal ürünlerden elde edilen atık miktarı, yaklaşık 13 Mton değerindedir ve yaklaşık 228 
milyon GJ ısıl değere sahiptir. En fazla atık buğday ve arpa yetiştiriciliğinden oluşur, bunları mısır ve pamuk atıkları izler. 
Meyve üretimi atıklarının toplam yıllık ısıl değeri ise yaklaşık 75 milyon GJ’dür. Bu değerin, %55,8’ini fındık ve %25,9’unu 
da zeytin atıkları oluşturur.

KISIM 3: DİĞER YENİLENEBİLİR ENERJİ
  TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI
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6.1.1. Biyokütle Dönüşüm Yöntemleri
Biyokütle kaynakları, nem içeriği, parça boyutu, ısıl değeri vb. özelliklerine göre uygun bir dönüşüm çevrimine girebilir. Bu 
işlemler, biyokütlenin mevcut enerji potansiyelinden daha fazla verimle faydalanmak ve düşük miktarda artık üretmek 
için tercih edilir. Bu yüzden biyokütle kaynakları; termokimyasal, biyokimyasal, fiziksel ve fizikokimyasal olmak üzere 4 
dönüşüm yöntemi ile değerlendirilebilir (Görsel 1).

6.1.1.1. Termokimyasal Dönüşüm Yöntemleri

Doğrudan Yakma

Biyokütle kaynaklarının uygun bir sistemde yakılması, mekân ısıtmada, sanayide buhar çevrimleri ile ısı ve elektrik üreti-
minde yaygın bir şekilde kullanılır. Biyokütle yakma güç sistemleri için net elektriksel verim %20 - %40 arasında değişir. 
Tesislerin kapasiteleri yerel besleme stoku ile sınırlıdır ve genellikle 25 MW’ın altındadır. Beslemenin devamlılığına bağlı 
olarak kapasite, 50-75 MW’a kadar çıkabilir. 

Görsel 1: Biyokütle dönüşüm yöntemleri

Gazlaştırma ve Piroliz

Gazlaştırma, katı biyokütlenin kısmi oksijenle orta ya da düşük ısıl değere sahip gaz karışımına dönüştürüldüğü bir 
yüksek sıcaklık prosesidir ve üretilen gaz çeşitli uygulamalarda doğal gaz gibi kullanılabilir. Elde edilen gaz karışımı; CO, 
CO2, H2, CH4 ve çok az miktarda yüksek hidrokarbonlar (etan gibi) içerir. Ayrıca su, azot ve çeşitli küçük parçacıklar (kül, 
katran ve yağ) da oluşur. 
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Gazlaştırma organik materyale uygulanan sıcaklık, parça büyüklüğü, işlem süresi, basınç ve atmosfer koşulları gibi 
parametrelerin değiştirilerek, elde edilen ürün karışımlarının (katı, sıvı, gaz) kontrol edilebildiği bir çeşit ısıl işlemdir. Gaz-
laştırma işlemi genel olarak şöyle gerçekleştirilir:

 ► Organik materyalden nemin uzaklaştırılması için kurutarak.

 ► Gaz, buharlaşmış katran veya yağlar ile kokun elde edildiği piroliz ile.

 ► Piroliz ürünlerinin (katı, sıvı ve gaz) gazlaştırılması veya kısmi oksidasyonu ile.

Biyokütlenin gazlaştırılmasında, genellikle sabit yatak ve akışkan yatak gazlaştırma sistemleri kullanılır. Gazlaştırma 
sonrasında elde edilen gazın yakıt olarak güç çevrim santrallerinde kullanımı mümkündür. Şu an için elektrik üretim 
maliyeti yüksek olsa da gelecekte düşmesi bekleniyor. Bu konudaki çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.

Piroliz; organik maddelerin 300-900 °C arasında değişen sıcaklıklarda, hava veya azot ortamında ısıl bozunma işlemidir. 
Piroliz bir seri fiziksel ve kimyasal reaksiyon içerir. Elde edilen piroliz ürünleri ise katı (yarı-kok), sıvı (oksijen içerikli piroliz 
yağları) ve gaz (CH4, CO, CO2 vb.)’dan oluşur. Gaz, yakıt olarak kullanılabilir. Yarı kok, yakıt olarak yakılabilir veya uzaklaş-
tırılabilir. Yağ ise yakıt olarak kullanılabileceği gibi kimyasal endüstriler için de bir hammaddedir.

Piroliz sisteminde kontrollü parçalanmayı sağlayan inert bir atmosfer ortamı için, genellikle azot gazı kullanılır. Elde 
edilen ürün verimleri ve içerikleri, uygulanan işlem parametrelerine bağlı olarak değişir. Bu parametreler; uygulama sı-
caklığı, ısıtma hızı, bekleme süresi, soğutma süresi ve materyalin parçalanma boyutudur.

Piroliz işlemi, yakıt, solvent, çeşitli kimyasallar ve biyokütle türevli diğer birçok ürünün ticari olarak üretiminde kullanılır. 
Geleneksel piroliz işlemi, biyokütledeki organik komponentlerin yavaş, geri dönüşümsüz ısıl bozunmasından oluşur. 
Yavaş piroliz kok kömürünün elde edilmesi amacıyla geleneksel olarak uzun yıllardır kullanılır. Kısa bekleme zamanlı 
(hızlı) pirolizden ise ortalama sıcaklıklarda yüksek verimli sıvı ürün eldesinde yararlanılır. Elde edilen sıvı ürün iyileştirme 
işlemleri sonucunda kalorifik değeri yüksek, kolay depolanabilir ve taşınabilir özellikleri ile petrol türevi sıvı yakıtlar için 
bir alternatif oluşturur. 

Piroliz işlemindeki amaç, sıvı ürün verimini maksimuma ulaştırmaksa; düşük sıcaklık, yüksek ısıtma oranı ve kısa gaz 
bekleme süresi gibi proses koşulları tercih edilmelidir. Eğer amaç, yüksek verimli kok elde etmekse; düşük sıcaklık ve 
düşük ısıtma hızı önerilir. Gaz ürün verimini arttırmak için ise yüksek sıcaklık, düşük ısıtma oranı ve uzun gaz bekleme 
süresi uygulanmalıdır. Piroliz, biyokütleden mangal kömürü veya yoğunlaştırılamayan gazlar, asetik asit, metanol ve 
aseton gibi sıvı kimyasal elde etmek için 750 K’de ve havasız ortamda ya da sınırlı miktarda havanın bulunduğu ortam-
da gerçekleşen termokimyasal bir işlemdir.

Katalitik Sıvılaştırma

Katalitik bir işlemle biyokütlenin sıvılaştırılması mümkündür. İşlem yüksek basınç ve belirli sıcaklıkta, H2 veya H2 + CO 
karışımı içeren bir reaksiyon gerektirir. Bu sistemlerde katalizör olarak alkali hidroksitler ve karbonatları kullanmak 
mümkündür.
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6.1.1.2. Biyokimyasal Dönüşüm Yöntemleri

Fermantasyon
Bu işlemde karbohidrat kaynakları, mikroorganizmalar tarafından kullanılarak etil alkol üretimi gerçekleştirilir. Etil alkol, 
şekerlerin mikroorganizmalarla fermantasyonu sonucu oluşan yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Dünyada genellikle 
etil alkol, mısırdan ya da fermente edilebilen şekerler açısından zengin şeker kamışından üretilir. Ancak gerek mısır 
gerekse şeker kamışından elde edilen etil alkolün petrol alternatifi sıvı yakıt olarak kullanımının ekonomik olabileceğini 
düşünmek, bugünkü koşullarda mümkün değildir. İnsan ve hayvanların beslenmesinde önemli bir yeri olan mısır ve şe-
ker pancarı gibi bitkilerin üretim alanlarının sıvı yakıt olarak etanol gereksinimini karşılayabilmesi oldukça zordur. Buna 
karşılık düşük değerli, selülozik materyaller açısından zengin olan tarımsal artıkların bu amaçla kullanımı, etanol üretim 
maliyetini düşürebilecek niteliktedir.  

Etil alkol üretmek için selülozik materyallerin içindeki selüloz, fermente edilebilir şekerlere dönüştürülerek mikroorga-
nizmalar tarafından etil alkole fermente ettirilir ve oluşan alkol distilasyonla saflaştırılır. Selüloz asitle hidroliz edildiği 
gibi, enzimlerle de fermente edilebilir şekerlere hidroliz edilebilir. Enzimatik hidroliz daha spesifik ve ılımlı koşularda ger-
çekleştiği için selülozun enzimlerle hidrolizi, asitle hidrolizine tercih edilir. Asitik hidrolizin tersine, enzimatik hidrolizde 
korozif kimyasallara gereksinim duyulmadığı gibi zararlı yan ürün ve atıklar da oluşur. Ayrıca enzimatik hidrolizde enerji 
gereksinimi daha düşüktür. 

Alkol üretimi, kullanılan hammaddeye göre birinci veya ikinci nesil olarak adlandırılır. Birinci nesil biyoetanol; mısır, şe-
ker pancarı, arpa buğday gibi, insan gıda zincirinde önemi olan ürünlerden üretilir. Bu ürünlerin ekiminin özel koşullar 
gerektirmesi, bakım istemesi, hasat edilmesi ve daha fazla enerji giderine sahip olması nedeniyle üretilebilirliği dünya 
genelinde çok uygun görülmez. Birinci nesle alternatif olan ikinci nesil biyoetanol ise, insan ve hayvan gıda zincirinde 
yeri olmayan atık / artık ya da enerji tarımı / ormancılığı ürünleri kullanılarak üretilir. Burada kilit nokta, lignoselülozik 
yapıyı kırarak içindeki selüloz, hemiselüloz ve lignin birimlerini ayırabilir. Böylece mikroorganizmaların etanol üretiminde 
kullanabilecekleri 5 ve 6 karbonlu şekerler elde edilebilir.

6.1.1.3. Fizikokimyasal Dönüşüm Yöntemleri

Transesterifikasyon 

Bitkisel yağlardan transesterifikasyon reaksiyonu (alkoliz) ile biyomotorin elde edilir. Transesterifikasyon reaksiyonunda 
yağ, monohidrik bir alkolle (etanol, metanol), katalizör (asidik, bazik katalizörler ile enzimler) varlığında ana ürün olarak 
yağ asidi esterleri ve gliserin vererek esterleşir. Ayrıca esterleşme reaksiyonunda yan ürün olarak digliserit ve monogli-
seritler, reaktan fazlası ve serbest yağ asitleri oluşur. Biyomotorin üretiminde bitkisel yağ olarak kolza, ayçiçek, soya ve 
kullanılmış kızartma yağlarının yanı sıra hayvansal yağlar, alkol olarak metanol, katalizör olarak alkali katalizörler (sod-
yum veya potasyum hidroksit) tercih edilir. Üretim teknolojisinde zorluk bulunmaz. Üretimdeki en önemli nokta biyomo-
torinin saflık derecesidir. Bu nedenle rafinasyon aşaması önem kazanır. Biyomotorin %99 değeri üzerinde saf üretilme-
lidir. Ülkemizde biyodizelin ticari olarak kullanılabilmesi için TS EN 14214 “Otomotiv yakıtları- Yağ asidi metil esterleri 
(yame/biyodizel) - Dizel motorlar için - Özellikler ve deney yöntemleri” standardına göre üretilmiş olması gerekmektedir. 
Ancak geçmiş yıllarda, bu standart göz ardı edilerek üretimler yapılmış ve kontrolsüz olarak araçlarda kullanılmıştır. Bu 
nedenle hem motor aksamında hem de emisyonlarda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkmıştır.
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6.2. Biyogazın Temelleri

6.2.1. Tanım
Anaerobik fermentasyon ile biyogaz üretimi, organik maddelerin / atıkların oksijen olmayan ortamda ve mikroorganiz-
malar sayesinde ayrışması temeline dayanan, bu esnada çok aşamalı biyokimyasal tepkimelerden oluşan tamamen 
biyolojik bir süreçtir. Bu sürecin sonucunda ürün olarak ağırlıkla metan ve karbondioksit beraberinde hidrojen, hidrojen 
sülfür ve azot içeren bir gaz karışımı “biyogaz” oluşur. Biyogaz (%40-85 CH4 - %55-15 CO2) içten yanmalı motorlarda 
kullanılarak elektrik enerjisine veya doğrudan yakılarak ısı enerjisi üretiminde, doğal gaza alternatiftir. Fermente olmuş 
ürün ise nitelikli bir gübre olarak tarımsal faaliyetlerde güvenle kullanılabilir. 

BİYOGAZ ÇEVRİMİ

Hayvan Yemi
Biyoyakıt
Hasat
Endüstri
İnsan

Güneş
Enerjisi

Fotosentez

Organik Gübre
Elektrik/Termal
Enerji

Enerji
Bitkileri

Doğal Gaz
Hattı

CO2

H2O

Organik Atık
Anaerobik

Fermentasyon
Biyogaz

Görsel 2: Biyogaz dönüşüm çevrimi

Biyogaz sistemlerinde atık / atıklar kapalı bir tank veya reaktör içerisine düzenli olarak alınır ve belirlenen sıcaklık derece-
sinde sabit tutulur. Daha sonra atığın cinsine göre günlük olarak, belirli miktarlarda atık sistem içerisinden alınır ve aynı 
oranda yeni atık ilave edilir. Genel olarak sistem içerisinde yaklaşık olarak %88-90 oranında su olması istenir. Bu yüzden 
atık tipine göre su veya fermente olmuş atık ile nem oranı ayarlanır. Bu işlem, atık kaynağından her gün aynı miktarda 
atık sağlanacağı varsayılarak sabit bir şekilde her gün devam eder. Biyogaz üretimi, taze atık beslemesi oldukça kesinti-
siz devam eder. Oluşan biyogaz ilgili kullanım yerinde tüketilir, fermente olmuş atık ise daha sonra tarımsal faaliyetlerde 
kullanılmak üzere katı veya sıvı formda depolanır.

6.2.2. Potansiyel
Ülkemizin büyükbaş hayvan varlığı 18 milyon civarındadır. Mera hayvancılığının ve küçük ölçekli hayvan yetiştiriciliği-
nin yaygın olması nedeniyle, biyogaz üretiminde kullanılabilecek atık miktarının %50 oranında azalabileceği varsayılır. 
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Tavuk yetiştiriciliği ise genellikle büyük ölçeklidir ve kümesler nispeten daha kontrollü bir ortam sağlar. Bu nedenle 
tavuk atıklarının %80 oranında kullanılabileceği kabul edilir. Bitkisel atıkların bir kısmı, hayvan yemi olarak kullanılır ya da 
toplanması güç olduğu için tarlada bırakılır. Biyogaz potansiyelinin belirlenmesinde, buğday, mısır, çeltik, yulaf, ayçiçeği, 
pamuk, arpa ve çavdar atıkları göz önüne alındığında, kullanılabilirlik oranı %50 olarak kabul edilir. Bu doğrultuda Türkiye 
genelinde, sadece büyükbaş hayvan atıklarıyla bir yılda elde edilebilecek biyogaz miktarı 1,9 Milyar m3’tür. Bu rakam 
bitkisel artıkların ve tavuk atıklarının kullanılması durumunda, 7 milyar m3’e ulaşabilir. Bu potansiyelin tamamının değer-
lendirilebilmesi sonucunda, yıllık 8395 saat elektrik üretimi öngörüsüyle toplam olası kurulu güç, 1900 MWe civarında 
olur. Mevcut kurulu güç ise, 140 MWe seviyesindedir.

6.2.3. Parametreler
Anaerobik fermentasyon, birçok farklı tür mikroorganizmanın birlikte işlev gördüğü, hassas dengeler üstüne kurulu bir 
sistemdir. Bu yüzden herhangi bir parametredeki değişiklik, türler üzerinde farklı etkilere neden olabilir. Sistemin verimli 
bir şekilde işletilebilmesi için bu parametrelerin optimize edilmesi gerekir. Bu parametreler şöyle özetlenebilir:

· Sıcaklık
Sıcaklık, biyogaz üretiminde doğrudan etkiye sahip olan önemli bir parametredir. Genel olarak biyogaz sistemlerinde 
fermentasyon, 3 farklı sıcaklık aralığında gerçekleşir. 

Psikrofilik sıcaklık bölgesinde (5-25 0C) çalışan sistemlerde, genel olarak harici bir ısıtma sistemi olmaksızın sadece 
ortam ısısından yararlanılır. Bu nedenle, fermentasyon hızı düşük olduğu için üretilen biyogaz miktarı da sınırlıdır. Genel 
olarak, toprak altında gömülü olarak tasarlanan Hint / Çin tipi sistemlerde kullanılır.

Mezofilik sıcaklık bölgesi (20-40 0C), pratikte en çok kullanılan sıcaklık aralığıdır. Optimum değer ise 35 ile 38 0C ara-
sındadır. Biyogaz üreten mikroorganizmalar açısından en kapsayıcı ve optimal sıcaklık kuşağıdır. Ticari olarak işletilen 
kırsal ve endüstriyel biyogaz sistemlerinin büyük bir çoğunluğu, bu sıcaklık aralığında çalışır.

Termofilik sıcaklık bölgesi (50-65 0C), yüksek sıcaklıkta daha fazla atık işleme ve gaz üretimine olanak sağlar. Gübre 
kalitesi bir miktar düşse de, gübrenin kullanım öncesi ön işlem gereksinimini ortadan kaldırır. Çok yaygın değildir, çünkü 
işletilmesi ve kontrolü zordur.

· pH
Biyogaz sistemlerinde genel olarak istenilen pH aralığı, 6,8 ile 7,8 arasında değişir. Bu değer, atık kaynağı ve mikroorga-
nizmaların adaptasyonuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

· Alkalinite / tamponlama kapasitesi
Alkalinite, sistemin olası pH değişkenliğine olan direnci gösteren bir birimdir.

· Redoks potansiyeli 
Sistemin anaerobik / anoksik/oksijensizliğini gösteren bir parametredir.
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· Nutrientler
Ortamda bulunan elementler, vitamin ve diğer yararlı bileşikler bütünüdür.

· İnhibisyon ve toksik etkiler
Mikroorganizma aktivitesini yavaşlatan veya tamamen durduran (inhibisyon) maddelerdir (antibiyotik vb.)

6.2.4. Kullanılabilen Atıklar-Hammadde Kaynakları
Organik yani tarımsal veya canlı kökenli tüm atık / 
artıklar, potansiyel biyogaz hammaddesi olarak kar-
şımıza çıkabilir. Hayvansal atıklar (dışkı), bitki artıkla-
rı, evsel çöpler, evsel atık su / çamur, gıda endüstrisi 
atıkları / atık suları, enerji bitkileri ve yosunlar biyogaz 
sistemlerinde sıklıkla kullanılan hammadde kaynakla-
rındandır. Biyogaz tesislerinde tek bir atık yerine, farklı 
kaynaklardan tedarik edilen değişik türdeki atık / artık-
lar kullanılabilir (ko-fermentasyon). Biyogaz sistemin-
de kullanılabilecek bazı atık / artıklar ile elde edilebi-
lecek yaklaşık metan potansiyel aralıkları, Tablo 1’de 
görülüyor. Anlaşıldığı gibi, metan potansiyeli için kesin 
sonuç yerine yaklaşık olarak bir değer aralığı verilir. 
Çünkü beslenme rejimleri, gübreleme, coğrafi bölge 
vb. gibi çok farklı değişken, doğrudan atık karakteri-
zasyonunu ve dolayısıyla da metan üretim verimini 
etkiler.

Tablo 1: Bazı Atıkların Metan Üretim Verim Aralıkları

Litre Metan / kg Organik Madde

Sığır Atığı 200-420

Mısır Silajı 345-618

Tavuk Atığı 325-650

Saman 195-370

Yemek Atığı 452-800

Çim 298-467

Atık su çamuru 195-301

Görsel 3: Biyogaz üretiminde kullanılabilen bazı atıklar
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6.2.5 Akış Şeması
Biyogaz sistemlerinde, genel olarak işleyişi gösteren sıralı akış şeması Görsel 4’te veriliyor.

1. Ahır tesisleri
2. Sıvı gübre deposu
3. Toplama tankı
4. Hijyenleştirme tankı
5. Biyogaz reaktörü (fermentör)
6. Gaz deposu
7. Isı ve güç santrali
8. Sıvı gübre deposu
9. Tarım alanı

Fermantasyon
materyali

Sıvı gübre

1

23 4

5

6

7

8

9

Organik
atıklar

Biyogaz

Elektrik

Isı

Görsel 4: Biyogaz sisteminin çalışma prensibine göre akış şeması

6.3. TASARIM

6.3.1. Atık / Hammadde Karakterizasyonu
Biyogaz sistemlerinde kullanılacak olan atık / artıklar, sistem tasarımı öncesi ve işletme esnasında mutlaka analiz edil-
meli ve bazı kritik parametreleri belirlenmelidir. Çünkü analiz sonuçları doğrudan biyogaz üretimini etkiler. İlk olarak atık 
içerisindeki nem miktarı veya toplam katı madde içeriği tespit edilmelidir. Daha sonraki adım ise katı kısmın içerisindeki 
organik içeriğin (diğer adıyla uçucu katı madde) belirlenmesidir. Bu iki parametre rutin olarak gelen atık / artıklar, fer-
mente gübre ve sistemde ilk defa kullanılacak olan farklı kaynaklı atık / artıklar için yapılmalıdır. Teorik olarak tarımsal 
kökenli biyogaz sistemlerinde kullanılacak atık / artıklarda katı madde oranının %8, organik madde içeriğinin ise %70’in 
altında olması istenmez. Çünkü daha düşük katı ve organik içerik, potansiyel olarak düşük verimli bir atığa işaret eder. 
Ancak sıvı atıklarda veya atık sularda, katı madde içeriği yanıltıcı olabilir. Bu yüzden askıda katı madde, kimyasal oksijen 
ihtiyacı (KOİ) veya toplam şeker analizi daha anlamlı sonuçlar verebilir. Bazı atık  /artık türleri ile yapılması tavsiye edilen 
test ve analizler, Tablo 2’de görülüyor.
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Tablo 2: Atık karakterizasyonu için gerekli temel test ve analiz listesi

Atık / Artık Türü Test Adı Pratik Karşılığı

Hayvansal / Bitkisel Atık Katı / Organik Madde Toplam Atık Yükü

Tavuk Atığı, Et Proses Atığı Azot/Amonyum Amonyak İnhibisyonu, C/N 

Atık Su Askıda Katı Madde/KOİ Toplam Atık Yükü

Atık Su Çamuru İz Element İnhibisyon Potansiyeli

Bitkisel Artık Selüloz/Fiber Parçalanabilirlik 

Proses Kullanım Suyu Makro Elementler (Fe-Ca-K) İnhibisyon Potansiyeli

Tüm Atıklar Kükürt H2S Oluşum Potansiyeli

Atıkların karakterizasyonunda, yukarıda belirtilen analizlerin yapılması önemle tavsiye edilir. Bu analizler dışında, biyo-
gaz sistemlerinde kullanılacak atık / artıklarda daha net sonuç veren “Biyokimyasal Metan Potansiyeli” testi öne çıkar. 
Bu testin yapılmasındaki genel amaç, kurulacak biyogaz sistemindeki atık / artıkların, laboratuvar ortamında ve gerçek 
proses işletme parametrelerinin kullanılmasıyla biyogaz üretim potansiyelinin belirlenmesidir. Test sonucunda, atıktan 
elde edilebilecek pratik metan verimi tespit edilebilir. Bu sayede sistem dizaynı, reaktör boyutu ve jeneratör gücü gibi 
tasarım açısından son derece önemli olan parametreler belirlenebilir. Ancak bu testin tek dezavantajı, gerçek biyogaz 
üretim koşullarının simüle edilmesinden dolayı 60 güne kadar sürebilmesidir. 

6.3.2. Boyutlandırma
Boyutlandırma tasarımı içerisinde temel olarak atık miktarı, reaktör boyutları ve jeneratör kapasitesi bulunur.

Atık miktarı hesabı için öncelikle toplam hayvan sayısı ile hayvanlardan üretilebilecek atık miktarı belirlenmelidir. Bu 
durumda, erişkin bir sığırdan yaklaşık 30 kg/gün atık alınabilir. Bu değerin toplam hayvan sayısı ile çarpılması ile günlük 
atık miktarı belirlenir. 

Atık karakterizasyonunda elde edilen sonuçlardan yola çıkarak günlük atığın içerisindeki nem, katı ve organik katı mad-
de miktarı belirlenir. Biyogaz sistemleri genel olarak, ortalama %10 katı madde oranı ile çalıştırılmak istenir ve atık 
beslemesi esnasında, gerekirse su ilave edilir.. Burada elde edilen sulandırılmış atık, günlük besleme miktarını oluşturur. 
Biyokimyasal Metan Potansiyeli (BMP) testinden elde edilen hidrolik bekletme süresi ile günlük atık miktarı çarpılarak 
reaktör çalışma hacmi hesaplanır.

Günlük beslenecek atık içerisindeki organik madde miktarı, pratikte elde edebileceğimiz günlük hacimsel biyogaz / 
metan miktarını verir. Günlük beslenecek organik maddenin yaklaşık olarak %50’sinin biyogaza dönüşeceği öngörülür. 
BMP testi organik madde miktarı yıkımı başına elde edilecek biyogaz ve metan miktarını vereceğinden, günlük giderilen 
organik maddenin BMP sonucu çarpımından günlük biyogaz / metan miktarı belirlenir. Günlük elde edilebilecek metan 
miktarının enerji karşılığı hesaplanır. Örneğin %55 CH4 içeriğine sahip biyogazın alt ısıl değeri yaklaşık olarak 21 MJ/m3 
(5020 kcal/m3 – 5,837 kWht/m3)’tür. Kojenerasyon ünitesinin elektrik çevrim verimi ve termal verimi baz alınarak günlük 
elektrik üretimi ile termal enerji hesaplanır. Günlük elde edilen elektrik enerjisi ve jeneratörün ortalama çalışma saati 
dikkate alınarak jeneratör gücü bulunur.
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6.3.3. Sistem Parçaları

6.3.3.1. Isıtma Sistemi
Isıtma sistemi olmayan biyogaz sistemlerinin kullanımı, sadece sıcak iklim kuşa-
ğındaki bölgelerde mümkün olur. Türkiye gibi yaz ve kış aylarındaki sıcaklıkların 
çok farklı olduğu ülkelerde, sistemin stabilitesini sağlayabilmek için reaktör ısıtma 
sistemi gereklidir. Reaktör ısıtma sistemlerinde genel olarak kullanılan yakıt, sis-
temde üretilen biyogazdır. Sistemdeki başlıca ısı kayıpları ise besleme materyalinin 
reaktör sıcaklığına getirilmesi için gerekli ısıl yük, reaktör yüzeyi ve tesisattan kay-
naklanır. Ticari biyogaz sistemlerinde gerekli ısı, kojenerasyon sistemi motor bloğu 
ve egzozda oluşan ısının geri kazanılmasıyla sağlanır. Biyogaz sisteminin bulundu-
ğu coğrafya göz önüne alınarak, reaktör içerisine yerleştirilen ısıtma borularından 
geçirilen kapalı devre sıcak su ile ısıtma gerçekleştirilir. Daha küçük kapasiteli biyo-
gaz sistemlerinde ise biyogazla çalışan kombiler veya gaz kazanları ısıtma kaynağı 
olarak kullanılabilir.

6.3.3.2. Pompalar
Biyogaz sistemlerinde atık aktarma (besleme-boşaltma) işlemle-
ri için pompalara ihtiyaç duyulur. Loplu veya monoblok pompalar, 
otomasyon sistemi ve otomatik vana kontrolleri sayesinde atığın 
istenen miktarda aktarılması için büyük önem taşır. Pompa, mut-
laka servis ağı ve yedek parça tedarikinde kolaylık sağlayabilecek 
firmalar seçilmelidir.

6.3.3.3. Atık Hazırlama
Atık hazırlama sistemleri genellikle bitkisel hammaddenin sisteme dâhil edil-
mesi için kullanılır. Fibröz yapıdaki materyalin istenen boyutlarda reaktör içine 
alınması için tercih edilen bu sistemler, bir dizi parçalayıcı bıçak ve helezonlu 
aktarma organları içerir. 

Görsel 5: Isıtma sisteminin reaktör içi konumu

Görsel 6: Loplu pompa (üstte); monoblok pompa (altta)

Görsel 7: Helezonlu atık besleme ünitesi
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6.3.3.4. Gaz Şartlandırma (depolama-nem alma-temizleme)
 Üretilen biyogazın depolanması ve kullanılacak yere göre istenen koşullara getirilmesi gerekir. Gaz şartlandırma işlemi 
depolama, nem alma, basınçlandırma, H2S giderimi ve CO2 gibi 5 ayrı başlık altında incelenebilir. Biyogaz depolama 
genel olarak, reaktör üstüne yerleştirilmiş çift membranlı bir yapıdan oluşur. Bu düzenekte biyogaz basıncı maksimum 
3 mbar’a kadar çıkabilir. Ancak atık su arıtma sistemlerinde olduğu gibi kule tipi reaktörlerde, yine çift membranlı harici 
biyogaz depolama sistemleri bulunur. 

Görsel 8: Çift membranlı biyogaz reaktörü (solda) ve harici biyogaz depolama ünitesi (sağda)

Kojenerasyon gibi maliyetli ve sistemin ekonomik olarak sürdürülebilirliğini sağlayan sistemlerde nem ve H2S, üretici 
tarafından belirtilen sınır değerlerine kadar giderilmelidir. Biyogazın doğrudan yakılarak kullanıldığı tesislerde ise daha 
esnek bir biyogaz standardı söz konusudur ve çoğunlukla biyogaz, şartlandırma yapılmaksızın doğrudan kullanılabilir. 
Biyogazın araçlarda veya yakıt hücrelerinde kullanılabilmesi için daha temiz özellikte gaz koşulları gerekir ve çoğunlukla 
H2S’in tamamı giderilmelidir. 

6.3.3.5. Karıştırıcılar
Karıştırıcılar, reaktör içerisindeki materyal ile besleme yapılan hammaddenin homojenliğinin sağlanması, dengeli ısı 
transferi, oluşan biyogazın ortamdan uzaklaştırılması, reaktör dibi çökelme ve sıvı yüzey üstü kekleşmenin önlenmesi 
için gerekir. Genel olarak, atık karakteristiğine göre yapılan simülasyonlar ile uygun karıştırıcı /  karıştırıcılar seçilir. Bu 
seçim çok önemlidir, çünkü karıştırıcılar hem sistemde en fazla enerji harcayan ekipmandır hem de doğru tercihler ile 
biyogaz üretim verimini %20’lere kadar artırabilir. Uzun akslı, kanatlı, dikey haraketli, pervane ve hidrolik karıştırıcılar 
sıklıkla tekil veya kombine edilerek kullanılabilir. 
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Görsel 9: Dalgıç karıştırıcı (solda) ve pedallı karıştırıcı (sağda)

6.3.3.6. Güvenlik 
Biyogaz tesisleri, işletme koşulları ve sistem çıktıları sebebi ile birçok farklı güvenlik koşullarını da gündeme getirir. Orga-
nik atıkların kullanılabilmesi ile ilgili biyogüvenlik ve gaz üretimi sebebi ile gaz güvenliğinin yanı sıra elektrik /ı sı üretimi, 
koku ve motor gibi dikkat edilmesi gereken farklı güvenlik unsurlarını içerir (Tablo 3).

Gaz Güvenliği

Biyogaz içerisinde bulunan metan gazı, yanıcı bir gaz olduğu için hava ile birlikte patlayıcı özelliğe sahiptir. Bu nedenle 
fermentör ve gaz depoları çevresinde, açık ateş veya kıvılcım riski oluşturacak bütün unsurlar ortadan kaldırılmalıdır. 

Biyogazın yetersiz havalandırılmış ortamlarda dışarıya salınması durumunda, ortamdaki oksijen ile yer değiştirmesine 
bağlı olarak insanların ve hayvanların boğulmasına neden olabilir.

Hidrojen sülfür (H2S)

Kullanılan atık içerisinde bulunan kükürt, sülfat ve diğer tiyol bileşiklerinin konsantrasyonuna göre değişkenlik gösterir. 
Çok zehirlidir ve izin verilen en yüksek değer 10 ppm’dir.

6.3.3.7. Hammadde / Fermente Atık Güvenliği
Olası sızıntı, kaçak ve taşkınların önlenmesi için biyogaz reaktörü çevresi set ile koruma altına alınmalıdır. Fermente 
gübre ve diğer sulu artıkların yeraltı, yüzey suları ve havaya kontamine olmaması gerekir. Tesise alınacak yeni ve kay-
nağı tam olarak belli olmayan atıkların biyogüvenlik riskleri belirlenmeli, analizleri yapılmalıdır. Fermente atık içerisinde 
bulunan kimyasalların (tuz, nutrient), gübre olarak tarlaya verilmesinden önce tespit edilmesi gerekir. Antibiyotik veya 
ilaç kullanılan hayvanların dışkı ile idrarlarının hammadde içerisine karıştırılması engellenmelidir.

6.3.3.8. Yangın ve Patlama
Biyogaz sistemlerinde patlama riski, ortamdaki tehlikeli patlayıcı atmosferin varlığına göre bölgelere ayrılır. Eğer ortam-
da patlama riski oluşturacak bir etmen bulunuyorsa, ilgili bölge patlama olasılığı yüksek olarak nitelendirilir. Bu bölgeleri 
gösterir görsel doküman, tesisin belirli bölgelerine asılmak zorundadır.
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Bölge O (Zone O)
Biyogaz tesislerinde, gaz depoları, içten yanmalı motordaki hava alma bölümü, gaz yakıcının yanma odası gibi bölgeler 
“Bölge 0” olarak adlandırılır. Motorların hava aldığı ve biyogaz yakıcının yanma odasında daima patlayıcı bir karışım 
bulunur. Normal işletme koşullarında düşük pozitif basınç ile havanın reaktöre girişi engellenebilir. Motor ve gaz yakma 
sistemi, diğer sistemlerden alev tutucu güvenlik cihazları ile ayrılır.

Bölge 1 (Zone 1)
“Bölge 1”, hava karışımı ve gaz ile buhar veya buğu içeren düzensiz aralıklarla patlayıcı risk oluşturan atmosferleri gös-
terir. Eğer iyi havalandırma yapılıyorsa ve gaz kaçağı riski teknik olarak mümkünse, tesis bileşenleri, bağlantılar, izleme 
penceresi ve reaktör ile gaz deposunun manhole deliklerinin 1 metre yakını “Bölge 1” olarak adlandırılabilir. Aynı şekilde 
egzoz boru ağızları, pozitif basınç güvenlik cihazları ve gaz yakıcılar “Bölge 1” içerisinde yer alır. Kapalı alanlarda bu alan 
4,5 metreye kadar genişletilebilir.

Bölge 2 (Zone 2)
Beklenmeyen gaz karışımı oluşma olasılığının çok kısa süreli ve nadiren gerçekleşeceği kapalı bölümler “Bölge 2” içe-
risindedir. “Bölge 2”, tesiste teknik olarak gaz sızdırmaz ekipman (ex-proof), bağlantılar, servis bağlantıları ve patlama 
disklerinin 1-3 metre çevresi olarak belirlenir. Açık çukurlar (atık basmada kullanılan pompalarının çukurları) ya da gaz 
borularının kapalı döşendiği ve havalandırmanın yapılmadığı alanlar, “Bölge 2” içerisinde yer alır. 

Tablo 3: Güvenlik Parametreleri

Tesis Güvenliği
Tesiste sel, şimşek vb. hava koşullarına karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Fermentör, atık hazırla-
ma ve gaz depolarına paratoner yerleştirilmelidir. Gaz ve atık tesisatları donma tehlikesine karşı 
ısı izolasyonu ile korunmalıdır.

Emisyonlar
Biyogaz tesislerinde, kullanılmadan kalan biyogaz, gaz yakıcı sistemlerde (Flare) yakılarak orta-
ma bırakılmalıdır. Jeneratör ve kojenerasyon sistemlerinde ortaya çıkan emisyonlar (SOx, NOx) 
ulusal standartların altında olmalıdır.

Koku
Hammadde ve fermente atığın depolanması sırasında koku oluşumu minimum seviyelerde ol-
malıdır. Hammadde kaynaklı koku oluşumunun engellenebilmesi için hammadde üzeri sepera-
törden geçirilmiş katı fermente atık ile kaplanmalıdır.

Gürültü Çalışma ortamında gürültü oluşturacak sistemler belirlenmeli ve minimum seviyelere çekilmelidir. 
Özellikle jeneratör ve kojenerasyon grubunda ses izolasyonu yapılmalıdır.

Sistemin 
yapısal atıkları

Jeneratör ve kojenerasyon sistemlerinde ortaya çıkan atık makine yağları, uygun bir şekilde bertaraf 
edilmelidir.

Kimyasallar
Kimyasal gaz temizleme sistemlerinde, kimyasal madde (kostik, demir klorür, demir hidroksit) 
kullanımı yoğun olduğu için, kimyasalın türüne göre uygun güvenlik ekipmanı kullanılmalıdır 
(maske, eldiven).

Biyogüvenlik 

Küf, aflatoksin ve bunların sporlarını içeren bitkisel artıklar ile doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Pa-
tojenik ajan (salmonalla, E.coli, Clostirida, Listeria, Enterobakter) riski olan atıklar, gübre uygulaması 
öncesinde pastörize edilmelidir. Hastalıklı hayvanların idrar ve dışkıları, hammadde ortamına kesin-
likle bulaştırılmamalıdır.
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6.3.4 Atık Tedarik Zinciri-Lojistik
Biyogaz sistemleri, diğer yenilenebilir enerji sistemlerinin aksine 7/24 çalışma kapasitesi ile enerji üretebilir. Ancak bu 
özelliği, sadece iyi planlanmış atık tedarik zinciri ile sağlanabilir. Çünkü düzensiz bir rejimle beslenen tesislerde, biyogaz 
üretimi de aksar. Bunun için tesis kurulmadan önce, hedeflenen kapasiteye göre, atık tedariki ile ilgili girişimler (sözleş-
me, anlaşmalar vb.) yapılmalıdır. Özellikle sığır atığı tedarikinde esneklik olmamalı ve düzenli olarak tesislere atık girişi 
sağlanmalıdır. Bu nedenle sistemler, sığır çiftliklerine çok yakın konumlandırılmalıdır. 

Dönemsel olarak bazı atıklarda sektörel daralma, salgın hastalık ve diğer nedenlerden ötürü üretim sıkıntısı çekilebilir ve 
akabinde atık üretimi sekteye uğrayabilir. Bu yüzden atık tedariki ile ilgili mümkün oldukça geniş bir iletişim ağı kurulma-
sı tavsiye edilir. Özellikle gıda endüstrisi atıklarında, dönemsel olarak fazla miktarda üretimden kaynaklı atık fazlalıkları 
oluşabilir ve azalan atık kaynaklarının ikamesi bu şekilde karşılanma olanağı bulabilir. Bu yüzden uygun koşulların sağ-
landığı atık depolarına ihtiyaç duyulabilir.

Diğer önemli bir unsur ise atıkların tesise kadar getirilmesi yani lojistik boyutudur. Atıklar için yapılan anlaşma kapsa-
mında ne kadar uzak mesafeden getirileceği, araç yakıt maliyetleri ile gelen atığın biyogaz üretim potansiyeli dikkate 
alınarak sürdürülebilir bir planlama yapılması elzemdir. 

6.3.5. Mevzuatlar
Biyogaz sistemlerinin kurulumu, işletilmesi ve enerji üretimi ile ilgili yasal düzenlemeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlandı. Bu kapsamda hâlâ yürürlükte olan 
kanun, yönetmelik, tebliğ ve ilanlar şöyledir:

6.3.5.1. Kanunlar
 ►  5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (RG: 

18.05.2005- 25819)

 ►  5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu (RG: 02.05.2007-26510)

 ►  6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (RG: 30.03.2013-28603)

 ►  2872 Sayılı Çevre Kanunu (RG:11.08.1983-18132)

6.3.5.2. Yönetmelikler
 ►  Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (RG: 02.11.2013 - 28809)

 ►  Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (RG: 12.05.2019 -30772)

 ►  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (RG: 01.10.2013-28782)

 ►  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (RG: 03.10.2013-28784)

 ►  Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği (RG: 04.09.2010-27692)

 ►  İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği (24.12.2011-28152)
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 ►  Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği (RG: 18.02.2004-25377)

 ►  Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer 
Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik (RG: 04.06.2010-27601)

6.3.5.3. Tebliğ
 ►  Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (Rg: 18-07-2017-30137

6.3.5.4. Duyuru / İlan
 ►  Lisanssız Elektrik Üretimine Dair Yol Haritası (EPDK - 20.06.2012)

 ►  Lisanssız Üretim Tesisleri İçin Trafo Merkezi Kapasiteleri (TEİAŞ-08.08.2012)

6.4. İşletme

6.4.1. Devreye Alma
Tüm kurulumu yapılmış ve ekipmanı hazır olan tesiste ilk devreye alma işlemi çok önemlidir. Devreye alma işleminde 
genellikle havanın sıcak olduğu yaz ayları tercih edilir. Çünkü reaktör içerisinde gerekli fermentasyon sıcaklığını sağla-
mak, doğal olarak sıcaklığı yüksek olan atık ile mümkün olur. Ancak yine de, fermentasyon için gerekli sıcaklık derece-
sine ulaşılamaz. Bu yüzden biyogaz sistemlerinde, kojenerasyon sistemine paralel olarak bağlanmış harici ısıtıcılar ile 
ilk ısıtma yapılır. 

Biyogaz sistemleri devreye alınırken, genel olarak metan üretimini sağlayan mikroorganizmalarca zengin sığır atığı ter-
cih edilir. Bu kısımda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, reaktör içerisine dolum gerçekleştirildikten sonra, BMP 
testi sonucuna göre tayin edilen hidrolik bekletme süresi (HBS) boyunca yeni bir besleme yapılmamasıdır. Bu süre, taze 
sığır atığı için 30 ile 40 gün arasında değişebilir. Daha sonra ise toplam aktif reaktör hacminin, HBS’ye bölünmesinden 
elde edilen sonuca göre günlük besleme ve boşaltma işlemleri yapılır. Bundan sonraki süreçte, sistemin kararlı hale 
gelme durumuna bağlı olarak besleme-boşaltma rejimleri optimize edilir.

6.4.2. İşletme Parametreleri
Biyogaz sistemleri doğru işletme parametrelerinin seçimi ve uygulanması sayesinde, tüm öngörülmeyen sorunlardan 
bağımsız olarak çalıştırılabilir. 

6.4.2.1. Otomasyon
Biyogaz sistemleri, merkezi bir otomasyon ünitesi ile doğrudan bilgisayar destekli olarak izlenerek kontrol edilebilir. 
Otomasyon sisteminin genel olarak, SCADA ara yüzü sayesinde bilgisayar, tablet hatta cep telefonu üzerinden kontrol 
edilebilmesi mümkündür. Otomasyon ara yüzünde tanımlanan her bir parametrenin, kontrol edeceği ünite bazında, 
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üst ve alt limitleri belirlenmeli, ister otomatik modda isterse de manuel olarak işletilebilmelidir. Otomasyon sisteminde 
pompa hızları, atık seviyesi, sıcaklık, karıştırıcı hızları, vana kontrolleri, gaz debi ölçer, biyogaz basınç probları, gaz yakıcı, 
kojenerasyon sistemi, biyogaz temizleme ünitesi, biyogaz analizörü, gaz dedektörleri gibi parametreler asgari olarak 
bulunmalıdır. Otomasyon sisteminde ve ara %en önemli husus, istendiği takdirde sisteme eklemeler ile parametrelerde 
revizyon yapılmasına olanak verecek “esnekliği” sağlamaktır. Sensörler girilen değerlerin dışında alarm vermeli ve ölçüm 
verileri düzenli olarak kaydedilmelidir.

6.4.2.2. Besleme-Boşaltma
Besleme ve boşaltma işlemi için baz alınan debi değerleri, tesiste kullanılan atığın biyogaz potansiyeline göre belirlen-
melidir. Bu işlemlerin günde bir kere yerine gün içinde belirli aralıklarla yapılması, biyolojik aktivitenin en uygun koşullar-
da seyretmesi ve reaktör içerisindeki anlık sıcaklık değişimlerinin önlenebilmesi için önemlidir. 

Gaz Deposu

Reaktör Fermente Gübre LagünüAtık Deposu

Görsel 10: Biyogaz sistemi besleme & boşaltma şeması

Sistemde öncelikle belirlenen miktarda atık, atık toplama havuzuna veya lagüne alınır. Ardından atık hazırlama ünitesin-
de homojen bir şekilde karıştırılmış atık, belirlenen aralıklarla sisteme dâhil edilir. 

6.4.2.3. Test, Kontrol ve Rutin Analizler
İdeal koşullarda ve istenen biyogaz üretim seviyelerinin beklendiği sistemlerde her gün bir dizi basit, ancak sistem gidi-
şatı için hayati öneme sahip test ve analizlerin yapılması gerekir.

İlk olarak biyogaz sistemi bir bütün olarak, yerinde ve minimum iki kişi tarafından çıplak gözle kontrol edilmelidir. Oto-
masyon sisteminde oluşabilecek arızalar ve dolayısıyla gözden kaçabilecek noktalar, günlük kontrol sayesinde bertaraf 
edilir. Pompa ve vanalarda sızıntı, reaktör gözetleme camından bakılarak karıştırmanın etkinliği ve bütünsel olarak sis-
temin kontrolü olumsuz durumların önüne geçilmesinde büyük avantaj sağlar.

Biyogaz sistemlerinde günlük olarak belirli noktalardan alınacak atık, fermente gübre ve gaz numuneleri analiz edilerek 
sistem gidişatı rahatça izlenebilir. Bu testler biyogaz sistemi yakınına kurulacak basit bir laboratuvarda veya sahada 
numune alma noktalarında yapılabilir. pH, alkalinite, katı ve organik katı madde ile biyogaz içeriği (metan, karbondioksit, 
oksijen ve hidrojen sülfür) mutlaka her gün ölçülmesi gereken parametrelerdir (Tablo 4).
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Tablo 4: Biyogaz Sistemlerinde İzlenmesi Gereken Parametreler

Parametre Birim Ölçüm Aralığı

Sıcaklık; Basınç; Karıştırma C; mbar; rpm Anlık

Enerji Üretimi kWh Anlık

Besleme ve Boşaltma m3 Saatlik

pH ve Alkalinite mg CaCO3/L Günlük

Katı ve Organik Yükleme %; kg TK/m3; OM/m3 Günlük

Biyogaz Analizi %CH4, %CO2, %O2, ppm H2S Günlük

Amonyum, Uçucu Yağ Asidi mg/L Aylık

6.4.2.4. Biyogaz Temizleme
Biyogaz temizleme işlemi için tesislerde, sisteme bütünleşik 
veya harici bir ünite kurulur. Bu ünitelerin kapasitesi ve üni-
telerdeki yöntem, biyogaz içerisinde bulunan H2S konsant-
rasyonu, kojenerasyon için tespit edilen limitler ve maliyetler 
dâhilinde belirlenir. Kullanılacak yöntemin seçiminde ise atık 
karakterizasyonu ile BMP testleri belirleyicidir. Bütünleşik gaz 
temizleme sistemlerinde, en yaygın yöntem reaktör içerisine 
belirli konsantrasyonlarda hava verilmesidir. Diğer bir yöntem 
ise reaktör içerisine, atıkla beraber, H2S bağlayıcı, toksik olma-
yan kimyasalların (demir tuzları gibi) ilave edilmesidir.

Harici gaz temizleme sistemlerinde de yaklaşım yine, biyolojik 
ve kimyasal arıtma esaslarına dayanır. En sık kullanılan yön-
temler; biyolojik arıtma ve kostikle yıkama reaktörleridir.

Son olarak, arzu edilen H2S gideriminin sağlanmasının ardından biyogaz içeriğindeki nemin kojenerasyona besleme 
yapılmadan önce tamamen giderilmesi gerekir. Bazı kojenerasyon üreticileri, sistemde bulunan biyogaz arıtma sistemi 
dışında bazı ek temizleme tedbirleri kapsamında aktif karbonlu filtre, nem ve pislik tutucular kullanabilir. 

6.4.2.5. Kojenerasyon
Biyogazla çalışan elektrik jeneratörlerinde, kullanılan yakıtın enerjisinin yaklaşık %75’i atık ısı olarak kaybedilir. Bu atık 
ısının da kullanıldığı modern kojenerasyon sistemlerinde, toplam sistem verimi yaklaşık %85-90 olarak gerçekleşir. Bu 
verim artışı şematik olarak Görsel 12’de görülüyor.

Görsel 11: Biyogaz temizleme ünitesi
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Görsel 12: Konvansiyonel elektrik ve ısı üretimi ile kojenerasyon ünitelerinin verimlerinin karşılaştırılması

Güç üretimi ve ısı enerjisi kullanımı yanında soğutma da sisteme entegre edildiğinde, trijenerasyon üniteleri ortaya çıkar. 
Trijenerasyon sayesinde özellikle ısı enerjisi ihtiyacının düşük olduğu, soğutma ihtiyacının yüksek olduğu yaz aylarında 
sistem daha verimli kullanılabilir ve toplam verim artar. Biyogaz sistemlerinde tek bir kojenerasyon sistemi yerine birden 
çok ünite kullanılabilir. Reaktör kapasite artışı ile beraber ek kojenerasyon, tesisin elektrik lisans kapasitesi kapsamında, 
sisteme dâhil edilebilir. Kojenerasyon sistem güçleri 50 kW ile 4 MW arasında değişkenlik gösterebilir.

6.4.2.6. Bakım
Biyogaz sistemlerinde günlük yapılan rutin kontroller dışında, yapılması gereken bir dizi bakım faaliyetleri bulunur. Ba-
kımların, kullanılan her bir ünite ve ya ekipman için üretici tarafından belirlenmiş periyotlarda gerçekleşmesi gerekir. 
En sık yapılan bazı bakım parametreleri; kojenerasyon motor yağı değişimi, nem alma kondens boşaltma, pompa ve 
vana bakımları, biyogaz analizör ve pH sensör kalibrasyonu, gübre seperatör temizliği, atık hazırlama tankı dip temizliği 
şeklinde sıralanabilir. 

6.5. Ürün Yönetimi

6.5.1. Fermente Gübre
Anaerobik fermantasyondan sonra geriye kalan atık, organik gübre olarak adlandırılır. Biyogaz tesislerinin birincil ürünü 
organik gübredir. Beslemede kullanılan materyalin katı maddesinin yaklaşık %70’ini oluşturan elementlerin, içerdikleri 
maddelere bağlı olarak fermantasyondan sonra miktarları ve yapıları değişmeden kalır. 

Fermente atık seperatörden geçirilirse, lifli yapıda katı gübre ile sıvı gübre elde edilir. Katı gübre toprak şartlandırmada 
torf yerine kullanılırken, sıvı gübre inorganik gübrelerin yerine kullanılır. Anaerobik fermantasyonda kütle denkliğine dik-
kat edilecek olursa, reaktöre giren kütlenin %2-4 oranları arasında biyogaza dönüştüğü görülür. Reaktör çıkışında ise 
kütle %96-98 oranına iner. 

Fermente gübrenin tarla uygulaması farklı yöntem ve aletler ile gerçekleşebilir. Fermente gübre doğrudan uygulanabil-
diği gibi seperatörden ayrıldıktan sonra sıvı veya katı kısmı ayrı ayrı olarak da uygulanabilir.

ELEKTRİK VE ISI ÜRETİMİNİN AYRI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Elektrik Üretim Jeneratörü
Yakıt Elektrik Toplam Verim

36+80

30+55

200

100

= 0,58

= 0,85

ŋ =

ŋ =

100 36

36

Yakıt Isı
100 80

55

Yakıt
Elektrik

100
Isı

Sıcak Su Kazanı

Kojenerasyon Sistemi

KOJENERASYON SİSTEMİ
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Hayvansal kökenli veya farklı kaynaklardan ortaya çıkan atık / artıklardan elde edilen fermente gübre, tarımsal amaçlı 
uygulamaların öncesinde bazı hijyen ön işlemlerine tabi tutulmak zorundadır. Bu kriterler mevzuatta açık olarak be-
lirlenmiş olmakla beraber, genel olarak 70 0C’de ve 60 dakika süreyle bir pastörizasyon uygulaması söz konusudur. 
Fermente gübre piyasasının oluşmaya başlaması ve sadece elektrik satışından elde edilen gelirin yeni YEKDEM kanunu 
ile daha alt seviyelere inmesi sebebiyle tesislerin sürdürülebilirliği açısından fermente gübre satışının önemi artmaya 
başlamıştır. Bu yapılmadığı takdirde tesislerin fermente ürün depolaması, bertarafı ve bu süreçte yaratacağı çevresel 
olumsuzluklar (sinek, koku, sızıntı vb.), problemler ve beraberinde cezai yaptırımlar doğuracaktır.

6.5.2. Gübre Depoları ve Lagünler
Reaktörde fermente olmuş atık, belirli aralıklarla ve taze materyal eklemeden önce reaktörden uzaklaştırılır. Fermente 
gübre olarak adlandırılan bu materyal, tarımsal faaliyetlerde kullanılmadan veya satışa sunulmadan önce tesis bünye-
sinde depolanır. Bu konuda genel yaklaşım lagün denilen havuzlarda depolanmasıdır. Lagün içerisinde bulunan gübre, 
ihtiyaç duyulduğu zamanlarda atık hazırlama sisteminde, katı madde ayarlaması için su yerine de kullanılabilir. Lagünler 
genelde atmosfere açık ve tabanda sızdırmaz bir yalıtımla tasarlanır. Ancak bazı tesislerde lagünlerin de üzeri membran 
ile kapatılır, depolama esnasında oluşabilecek minimal düzeydeki biyogazın bu sayede geri kazanımı sağlanabilir (post 
fermantasyon). 

Görsel 13: Membranlı gübre havuzu (solda) ve gübre havuzu (sağda)

6.5.3. Elektrik Şebeke Bağlantısı ve Satış
Kojenerasyondan elde edilen elektriğin şebekeye verilmesi ve satışı için bazı izinler ve bürokratik süreçler söz konu-
sudur. Mevcut elektrik üretim lisansı üzerinden önce tesis ile enerji hattı arasındaki enerji nakil hattı projelendirilir. Bu 
kısım yerel elektrik tedarikçisi tarafından yapılır. Bağlantı tamamlandıktan sonra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
ve EPDK’ya gerekli başvurular yapılır. Bu süreçte istenen doküman hazırlandıktan sonra bakanlığın görevlendirdiği bir 
heyet tesise gelip kabulü gerçekleştirir. Çoğunlukla YEKDEM üzerinden lisanslanan biyogaz tesisleri, satış için aracı 
kurumlarla iş birliği içerisinde saatlik, günlük vb. enerji üretimi taahhüt eder ve üretime istinaden satış yapılır. Biyogaz 
sistemlerinin ekonomik döngüsü için çok önemli olan bu kısımda ortaya çıkabilecek olası aksaklıklar, enerji satışını 
sekteye uğratabilir ve büyük maddi kayıplara sebebiyet verebilir. Bu yüzden, sağlıklı bir işleyiş süreci ve gecikmelerin 
engellenmesi bakımından, özel danışman firmalardan bu sürecin yürütülmesi için hizmet alınması tavsiye edilir.
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6.5.4. Fizibilite ve Devreye Alma Esasları 
Bir biyogaz sisteminde fizibiliteden kullanım aşamasına kadar geçen süreçte izlenmesi gereken hususlar aşağıda özet-
leniyor. Bunun yanı sıra sistem bütünü açısından temel bileşenler ve dikkate alınması gereken ana unsurlar ise Görsel 
14’te veriliyor

 ►  Atık türünün ve günlük olarak tedarik edilebilecek miktarın belirlenmesi gerekir.

 ►  Tesis yerinin belirlenmesi önemlidir.

 ►  Ekonomik Analiz-Fon Kaynağı sağlanması gerekir.

 ►  Atık karakterizasyonunun “Biyokimyasal Metan Potansiyeli” testi yapılması gerekir.

 ►  Ön izinlere başvuru (ÇED-EPDK-Lisans vb.) yapılmalıdır.

 ►  Teknoloji seçimi ve projelendirme tamamlanmalıdır.

 ►  Reaktör-besleme ve boşaltma birimleri inşa edilmelidir.

 ►  Mekanik tesisat (boru-ısıtma-gaz) yapılmalıdır.

 ►  Gaz depolama ve temizleme sistemi montajı tamamlanmalıdır.

 ►  Otomasyon sistemi kurulmalı ve sensörlerin montajı yapılmalıdır.

Biyogaz Sistemi

Altyapı
Yollar

Lojistik

Kojenerasyon

Biyogaz Şartlandırma

Hayvansal Atıklar

Yerinde Finans Olanakları

Bitkisel Atıklar

Reaktör Hacmi

Seperatör

Gaz Hatları

Elektrik Satışı

Isı Kullanım

Katı Gübre

Sıvı Gübre

Kojenerasyon
Gücü

Diğer

Teknoloji Seçimi

Finansman

Enerji Ürünlerinin Dağılımı

Biyogaz Tesisini Büyütme Olanakları

Mevzuat Hükümleri

Fermantasyon Gübrenin Tarımsal Uygulamaları

Kullanılabilir Materyal ve 
Karakteristiği

Görsel 14: Biyogaz sistem kurulumundaki ana öğeler



398 ► Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

 ►  Kojenerasyon sisteminin montajı yapılmalıdır.

 ►  Gaz-sıvı kaçak testlerinin yapılması gerekir.

 ►  Sistemin devreye alınması için ilk yüklemenin yapılması gerekir.

 ►  Kojenerasyonun devreye alınması gerekir.

 ►  Elektrik şebeke bağlantısı gerekir.

6.6. Fizibilite Örneği (1 MW Biyogaz Sistemi)

6.6.1. Sistem Tarifi

Kojenerasyon Sistemi

Biyogaz
Kurutucu

Makine
Dairesi

Ön Dengeleme
Havuzu

Fermente Gübre
Havuzu

Biyogaz Yakıcı

Köpük Tutucu

Biyolojik Desülfürizasyon

Reaktör 2Reaktör 1

Görsel 15: Biyogaz Sistemi

Ahırlardan alınan atıklar, vidanjörler aracılığıyla ön dengeleme havuzuna aktarılır. Ön dengeleme havuzunda katı madde 
miktarı %10’a getirilen atıklar, dalgıç karıştırıcılar yardımıyla karıştırılarak çökelmelerin önlenmesi ve atığın homojen hale 
getirilmesi sağlanır. Ön dengeleme havuzundan iki ayrı dalgıç pompa ile basılan bu karışımın, debimetre ile debisi ölçü-
lerek iki ayrı hatta verilebilir. Biyogaz reaktörlerine basılan atık, reaktör içerisinde bulunan dört adet karıştırıcı tarafından 
karıştırılır ve kojenerasyon ünitesinden alınan sıcak suyun sirküle edildiği ısıtma boruları ile belirlenen çalışma sıcaklığı-
na kadar ısıtılır. Reaktörler içerisindeki atıklar, mekanik dairede bulunan toplama kolektörüne iletilerek, buradan pompa 
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yardımıyla basma kolektörüne aktarılır. Bu şekilde atık, otomasyon ve pnömatik aktüatörlü vanalar aracılığıyla istenen 
hatta debileri ölçülerek basılabilir. Fermente gübre depolama havuzunda, atığın çökelmesini önlemek üzere dalgıç ka-
rıştırıcılar bulunur. Reaktörlerden elde edilen biyogaz, her bir reaktöre entegre olan çift membranlı bir gaz deposunda 
depolanır. İç ve dış membranlardan oluşan bu depoda, reaktör basıncının sabit tutulması amacıyla iki membran arasına 
hava basılır. Gaz depoları birbirine paralel bağlanır ve buradan alınan biyogaz, köpük giderici ile kondens tutucudan geçi-
rilir. Kullanımdan önce biyolojik desülfürizasyon ünitesinde, H2S miktarı 200 ppm seviyesine düşürülen biyogazın debisi 
ölçülerek bir fan yardımıyla basınçlandırılır ve kullanılmak üzere kojenerasyon ünitesine iletilir. Sistemde bir sorun olma-
sı durumunda ise, biyogaz yakma bacasına iletilir. Kojenerasyon ünitesinde biyogaz kullanılarak, elektrik ve ısı enerjisi 
üretilebilir. Elde edilen ısı enerjisi, biyogaz reaktörlerinin ısıtılmasında kullanılabildiği gibi, artan enerjinin ortak kullanım 
alanlarının gereksinimini karşılamak üzere sevk edilmesi de mümkündür. Elektrik enerjisi ise şebekeye satılabilir.

6.6.2. Toplam Atık Miktarının Hesaplanması
Örnek bir fizibilite çalışmasının verildiği bu bölümde; çevre çiftliklerinde bulunan 8.000 büyükbaş hayvanın atığının kul-
lanılacağı bir tesis baz alındı. Günlük toplam atık miktarının hesaplanmasında, hayvan başına atık miktarı 30 kg/gün 
olarak kabul edildi. Buna göre günlük atık miktarı:

• Atık Miktarı = 8.000 adet X 30 kg/adet.gün = 240.000 kg/gün = 240 ton/gün

olarak bulunur. Yapılan analizlerde atığın yoğunluğu 986 kg/m3 olarak alındı. Buradan yola çıkarak günlük hacimsel atık 
miktarı;

• Hacimsel Atık Miktarı = 240.000 kg/gün ÷ 986 kg/m3 = 243,4 m3/gün

olarak bulunur. Atıkların toplam katı maddesi (TK) %15 olarak alındı. Bu veri göz önünde bulundurulduğunda günlük 
toplam katı madde miktarı;

• Katı Madde Miktarı = 240 ton/gün X 0,15 = 36 ton/gün

olarak karşımıza çıkar. Reaktör içerisindeki atıkların TK dizayn değeri, %10’dur. Bu nedenle, atıkların sulandırılması gere-
kir. Bu gereksinim, ahırlarda kullanılan yıkama suyu ile düşer ve ön dengeleme havuzunda gerektiğinde su ilave edilerek 
katı madde miktarı %10 seviyesinde tutulur. Eklenecek su miktarı maksimum;

• Su Miktarı = (36 ton/gün ÷ 0,10) – 240 ton/gün = 120 ton/gün

olmalıdır. Suyun yoğunluğunun 1.000 kg/m3 olduğu varsayıldığında, reaktöre günlük beslenecek hacimsel atık miktarı-
nın değeri;

• Kullanılacak Hacimsel Atık Miktarı = 243,4 m3/gün + 120 m3/gün = 363,4 m3/gün

olarak hesaplanır. Biyogaz üretiminde önemli bir parametre de, toplam uçucu katı madde (UK) miktarıdır. Bu değer %88 
olarak hesaplara dâhil edildiğinde, kullanılabilir UK miktarı yaklaşık;

• Uçucu Katı Madde Miktarı (UK) = 36 ton/gün X 0,83 = 29,88 ton/gün olarak bulunur. 
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6.6.3. Günlük Biyogaz Üretiminin Hesaplanması
Beklenen günlük biyogaz üretiminin hesaplanabilmesi için, 35 günlük bekletme süresinde giderilen UK miktarının bilin-
mesi gerekir. Bu fizibilitede 35. günde %90 giderimin sağlandığı ve UK giderim veriminin %50 olduğu varsayıldı.

Kurulacak tesiste, günlük olarak işlenecek UK miktarı 29,88 tondur. Buradan giderilen UK miktarı;

• Uçucu Katı Madde Giderimi = 29,88 ton/gün X 0,50 = 14,94 ton/gün

olarak elde edilir. Metan oluşumu giderilen kg UK başına 350 litre olarak alındığında günlük metan (CH4) üretimi;

• Metan Üretimi = 14.940 kg/gün X 0,35 m3/kg = 5229 m3/gün

olarak bulunur. Deneyimler biyogaz içerisindeki CH4 oranının %50 - 65 civarında olduğunu gösterir. Metan oranı %55 
alındığında günlük biyogaz üretimi;

• Biyogaz Üretimi = 5229 m3/gün ÷ 0,55 = 9.507 m3/gün

olarak hesaplanır. %55 CH4 içeriğine sahip biyogazın alt ısıl değeri yaklaşık olarak 21 MJ/m3 (5020 kcal/m3 – 5,837 
kWht/m3)’tür. Kojenerasyon ünitesinin elektrik çevrim verimi %40 ve termal verim %48 alındığında, günlük elektrik üre-
timi,

• Elektrik Üretimi = 9.507 m3/gün X 5,837 kWht/m3 X 0,40 = 22.197 kWh/gün

olarak bulunur. Kurulu gücü bulmak için, kojenerasyon ünitesinin günde 24 saat çalışacağı öngörüldüğünde,

• Jeneratör Gücü = 22.197 kWh ÷ 24 saat = 924,8 kWe

olarak karşımıza çıkar. 

1- Elektrik üretimi: Sistem 1 MW elektrik üretim gücüne sahiptir. Sistemin sürekli çalışacağı göz önüne alındığında, 1 
yıl içerisinde sistemin üreteceği maksimum elektrik enerjisi 8,76 GWh olur. Fakat çalışma saatini, sistem bakımı ve 
arızalar nedeniyle 8.000 saat olarak aldığımızda, bu rakam 8 GWh olarak gerçekleştirilir. Bu değerin, lisanssız elektrik 
üretiminde belirlenen ve Haziran 2021’e kadar geçerli olan 13,3 dolar sent/kWh değeriyle çarpılması durumunda, 
yıllık toplam 1.064.000 dolar (938.405 EURO/yıl ) getiri elde edilebilir. Fakat Resmî Gazete’nin 30 Ocak 2021 tarih-
li sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile YEKDEM kapsamında 1 Temmuz 2021 sonrasında uygulanacak 
alım fiyatları kapsamında bu değer 54 TL Kuruş/kWh olarak güncellenmiştir. Bu durumda elde edilebilecek elektrik 
enerjisi geliri 4.320.000 TL/yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. TCMB’nın Mayıs 2021’de yayınlanan “Beklenti Anketi 
İstatistikleri”ne göre, 2021 sonu döviz kuru beklentisi 8,71 TL/USD olarak verilmiştir. Bu durumda elde edilecek gelir 
495.982 USD/yıl yani yaklaşık 413.318 EURO/yıl’a gerilemektedir. Bu gelir kaleminde %54 düşüş vardır. Bu nedenle 
yatırımcıların öncelikle fermente gübre gelir kalemi olmak üzere, diğer gelir kalemlerine daha fazla önem vermesi 
gerekmektedir. 

2- Isı üretimi: Kojeneratörden elde edilen ısı enerjisi, reaktörlerin ısıtılmasında kullanılır. Bu ihtiyaç karşılandıktan sonra 
geriye yine özellikle ısıtmada kullanılabilecek ısıl güç kalır. Bu ısıl güç, kış ayları için yaklaşık 500 kW değerindedir. Bu 
gücün, ortak kullanım alanlarını ısıtmada değerlendirildiği ve sadece soğuk aylarda kullanıldığı varsayıldığında top-
lam elde edilen ısı enerjisi 1.857.600.000 kcal’dir. Bu miktar enerjinin, kömür karşılığı 309,6 tondur. Kömürlü kazanla-
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rın verim değerlerinin %60 civarında olduğu da hesaba katıldığında, bu miktar 516 tona yükselir. Parasal karşılığı ise 
piyasa değerlerine göre, yaklaşık 89.784 EURO/yıl olarak karşımıza çıkar. Isı enerjisinin yaz aylarında da kullanılması 
durumunda (ürün kurutma vb.), bu değer yaklaşık iki kat artabilir.

3- Fermente gübre üretimi: Biyogaz üretimi sonunda geriye azot yönünden zengin fermente atık kalır. Bu atık Avrupa 
ülkelerinde ticari olarak satılmaktadır. Fakat ülkemizde daha pazarı oluşmamıştır. Fermente gübrenin parasal olarak 
karşılığını bulabilmek için içeriğindeki ana besin maddelerinin kimyasal gübre karşılıklarının çıkarılması gerekmekte-
dir. Ülkemizde bu tip çalışmalar sonucu 14,71 EURO/m3 değer belirlenmiştir. 

Biyogaz sistemlerinden çıkan fermente atık yaklaşık olarak %4 katı maddeye sahiptir. Buradan yola çıkıldığında, yıl-
lık elde edilebilecek katı madde miktarı 5.207 ton/yıl olacaktır. Pazarda yer edinen, hayvansal atık kökenli “organik 
gübre”ler incelendiğinde, ortalama %8-15 aralığında nem miktarına sahip olduğu görülmektedir. Bu oranı ortalama 
%12 nem miktarı olarak aldığımızda, elde edilen fermente gübrenin organık gübre ikamesinin yıllık olarak 5.917 ton/
yıl olduğu hesaplanmaktadır. Bu pazardaki fiyatlandırma ise, 2-5 TL/kg aralığında değişmektedir. Taban fiyat olan 2 
TL/ kg göz önüne alındığında, yıllık elde edilebilecek gelir 11.834.000 TL/yıl olarak bulunmaktadır. Bu miktarın %40’ını, 
paketleme, kurutma, nakliye vb. kalemlerden oluşan işletme gideri olarak ele aldığımızda, yıllık elde edilebilecek net 
gelir 7.100.400 TL/yıl (815.200 USD/yıl – 679.334 EURO/yıl) olarak hesaplanır. 

Böylece biyogaz tesisinin toplam getirisi, yeni YEKDEM yönetmenliğine göre 1.182.436 EURO/yıl olarak karşımıza çık-
maktadır.

Sistemin ekonomik analizini yapabilmek için, yatırım maliyetleri dışında işletim maliyetlerini de tespit etmek gerekir. Bu 
maliyetler; içsel enerji kullanımı, bakım / onarım giderleri, personel harcamaları gibi kalemlerden oluşur. 

1- İçsel elektrik tüketimi: Biyogaz sisteminde bulunan ekipmanın, günlük toplam elektrik tüketimi yaklaşık 5.517 kWh/
gün olarak bulunur. Bu harcama tutarına, aydınlatma, soğutma vb. gibi içsel tüketim miktarları da dâhil edilerek 6.000 
kWh/gün değerinde bir harcama yapıldığı varsayılabilir. Bu harcama tesiste üretilen elektrik enerjisi ile karşılanabile-
ceği için 0,133 dolar sent/kWh satış fiyatı, maliyet olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda yıllık toplam maliyet 291.270 
USD, günlük kur ele alındığında 244.797 EURO olarak bulunur. 

Yeni YEKDEM yönetmenliğine göre bu değer 1.087.400 TL/yıl (124.845 USD/yıl – 104.038 EURO/yıl) olarak ger-
çekleşmektedir.

2- Bakım / Onarım giderleri: Tesis içerisinde elektromekanik cihazlar bulunur. Ayrıca kojenerasyon ünitesi, içten yan-
malı gaz motorları ihtiva eder. Bu nedenle rutin bakımlar ve karşılaşılabilecek sorunlar için gerekli onarımlar söz 
konusudur. Bu kalemin fiyatlandırılmasında, bu tip tesislerin çalıştırılmasından elde edilen istatistiki veriler kullanılır. 
Kojenerasyon ünitelerinde yağ değişimi, bakım gibi kalemler için, üretilen kWh enerji başına 1,1 EURO sent gider ola-
rak alınabilir. Bu şekilde, yıllık maliyet 88.000 EURO olarak bulunur. Ayrıca diğer ekipman için ilk yatırım tutarının %2’si 
bakım onarım maliyeti olarak alınabilir. Bunun da parasal karşılığı, yaklaşık 60.000 EURO/yıl’dır. Böylece tesisin yıllık 
bakım/onarım harcamaları, 148.000 EURO olarak bulunur.

3- Personel harcamaları: Tam otomasyona sahip olan tesisin işletilmesinde 1 mühendis ve 5 teknikerin (elektrik / me-
kanik) bulunması yeterli olur. Mühendisin ülkemiz koşullarında maaşı 1.000 EURO/ay, teknikerin maaşı 500 EURO/ay 
olarak alınabilir. Böylece tesiste yıllık personel harcaması, 42.000 EURO olarak karşımıza çıkar.
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4- Atıkların tesise taşınması: Tesise günlük 236 m3 atığın çevre çiftliklerden getirileceği ve bu çiftliklerin tesisisin kuru-
lacağı alana 1-10 km mesafede olduğu varsayılarak ortalama olarak 8 km mesafe göz önüne alındığında, vidanjörün 
1 seferi için yaklaşık 8 km hesaba dâhil edilebilir. Projede öngörülen 20 ton kapasiteli vidanjör ile sefer sayısı 12 olur. 
Bu tip araçların 100 km’de yaklaşık 33 litre motorin tüketeceği de göz önüne alındığında, yıllık atık taşıma maliyeti 
18.189 EURO civarında olur. 

Böylece tesisin yıllık işletim maliyeti, toplam 312.227 EURO olarak bulunur. Buradan yıllık net getiri ise yeni YEKDEM 
yönetmenliğine göre 870.209 EURO olarak karşımıza çıkar.

Fizibiliteye konu olan 1 MW tesisin ilk yatırım maliyeti, tesisin kurulacağı yere, kullanacağı atığa ve sistem teknolojisine 
bağlı olarak, 3 – 3,5 Milyon EURO aralığında değişecektir. Basit hesapla söz konusu tesis, yeni YEKDEM yönetmenliğin-
deki fiyatlama göz önüne alındığında, ilk yatırım maliyetini 3,5 - 4 yıl içerisinde karşılayabilecektir. Fakat fermente gübre 
geliri olmadığı zaman bu süre 16 – 18 yıl aralığına çıkacaktır ve biyogaz yatırımının ekonomik olarak uygulanabilirliği 
zorlaşacaktır. Bu nedenle tesislerden çıkan fermente gübrenin değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.    

Tablo 5’te fizibilite örneğindeki dizayn parametreleri özetlenmiştir. Bu dizayn parametrelerinden yola çıkarak, kurulu güç 
hesapları yapılabilir. 

Tablo 5: Biyogaz Sistemi Dizayn Parametreleri

Hayvan Sayısı 8.000,000 adet büyükbaş

Toplam Günlük Atık 0,03 ton/gün 240,000 ton

Toplam Katı % 15 36,000 ton

Organik Katı (UK) % 83 29,880  ton

Atık Giderimi % 50 14,940  ton

BMP-CH4 0,350 m3 CH4/ ton UK 5.229,000  m3

Biyogaz Metan İçeriği (%) 0,55 9.507,3  m3

Saatlik Üretim 396,136  m3/saat

Toplam Enerji Potansiyeli 5,837 kWh/m3 biyogaz 55.493,951  kWh

Kojen Elektrik (%) 40 22.197,580  kWhe

Kojenerasyon Elektrik Gücü 925  kWe

Bu tabloda belirtilen dizayn parametrelerindeki değişimler kurulu gücü doğrudan etkiler.

 ►  Toplam günlük atık 0,03 yerine 0,035 ton/gün alındığında kurulu güç 1.187 kW olur.

 ►  Toplam katı madde %15 yerine %20 alındığında kurulu güç 1.357 kW olur.

 ►  Toplam organik madde oranı %83 yerine %88 alındığında kurulu güç 1.079 kW olur.
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 ►  Atık giderimi %50 yerine %60 alındığında kurulu güç 1.110 kW olur.

 ►  BMP 350 yerine 400 alındığında kurulu güç 1.163 kW olur.

 ►  Kojenerasyon elektrik verimi %40 yerine %42 alındığında kurulu güç 1.068 kW olur. 

Buradan yola çıkarak, fizibilite hesaplamalarında yapılan kabuller veya gerçek ölçüm değerleri, sistemin üreteceği elekt-
rik miktarını ve dolayısıyla ekonomik parametreleri doğrudan etkiler. Bu yüzden örnek fizibilite hesapları yapılırken yuka-
rıda verilen değerlere dikkat edilmelidir. Gerçekçi bir fizibilite çalışmasında ise Tablo 6’da verilen değer aralıkları önem 
kazanır.

Yeni YEKDEM tarifeleri baz alındığında, fizibilite hesaplarında ciddi değişimler meydana gelmektedir. Elektrik satışından 
elde edilecek gelirin yeni düzenleme ile Türk Lirası üzerinden (54 TL Kuruş/kWh) yapılacağı göz önüne alındığında, te-
sislerin sadece elektrik satışı yapmaları durumunda, yatırımın geri ödeme süreleri büyük ölçüde değişecektir. Bu yüzden 
elektrik satışının yanı sıra, fermente gübreden de mutlaka bir gelir elde edilmesi şarttır. Ayrıca kojenerasyon sisteminden 
üretilen atık ısının sanayide kullanımı da ileride düşünülmesi gereken diğer gelir kalemleri arasındadır. Bunların dışında, 
tesis kurulumu esnasında yerli teknolojiler ve ekipmanların kullanılması, mevcut tarifeye katkı sağlayabilecek diğer bir 
önemli parametredir.

Tablo 6: Biyogaz Sistemi Dizayn Parametre Aralıkları

Toplam Günlük Atık (ton/gün) 0,025-0,035 

Toplam Katı % 10-15

Toplam Organik Katı (UK) % 75-88

Atık Giderimi % 45-55

BMP (m3 CH4/ kg UK) 0,300-0,400 

Biyogaz Metan İçeriği (%) 0,50-0,65

Kojenerasyon Elektrik Verimi (%) 35-42
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7. Çöpgazı Enerjisi
Ahmet Kavalcı

7.1. ATIK YÖNETİMİ HİYERARŞİSİ VE GENEL HUSUSLAR

Atığın ne olduğunu hepimiz biliyoruz, ancak yasal açıdan atık tanımına tekrar bir bakalım. Atık Yönetimi Genel Esasla-
rına İlişkin Yönetmelik’te1 “atık” şu şekilde tanımlanıyor: “Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya 
bırakılan ve Yönetmelikteki sınıflarda yer alan herhangi bir maddedir”.

Mensup olduğumuz kuruluşlarda yürütülmekte olan çeşitli faaliyetler sonucunda pek çok farklı türde atık oluşuyor. 
Bunların arasında tehlikeli atıklar olabildiği gibi tehlikesiz atıklar da olabiliyor. Peki bu atıklar oluştuktan sonra ne yapıl-
ması gerektiğine, atıklar için en uygun seçeneğin ne olduğuna nasıl karar veriliyor, hiç düşündünüz mü? İşte bu noktada 
atık hiyerarşisi önem kazanıyor, çünkü atıklar oluştuktan sonra, hatta oluşmadan önce, atıklar için en uygun seçeneğin 
hangisi olduğuna atık hiyerarşisi göz önünde bulundurularak karar veriliyor.

Atık hiyerarşisini, atık yönetimi seçeneklerinin çevre açısından en fazla tercih edilmesi gerekenden en az tercih edilmesi 
gerekene doğru sıralanması olarak tanımlayabiliriz. Bu doğrultuda, atık hiyerarşisi başlıca aşağıdaki adımları içerir:

7.1.1. Önleme / Azaltma
Atık hiyerarşisinde birinci öncelik atık oluşumunun kaynakta önlenmesi, bu mümkün değilse de azaltılmasıdır. Atık olu-
şumunu önlemek ve/veya azaltmak için atılabilecek bazı adımlar aşağıda görülebilir:

1. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/07/20080705-7.htm

ÖNLEME / AZALTMA

GERİ DÖNÜŞÜM

ENERJİNİN GERİ KAZANIMI

BERTARAF
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 ► Doğal kaynakların olabildiğince az kullanıldığı temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması,

 ► Daha az tehlikeli özelliğe sahip madde kullanımı,

 ► Ürünlerin kullanım ömürlerinin uzatılması,

 ► Ürünlerde kullanılan ambalaj miktarının azaltılması,

 ► Malzemelerin büyük hacimlerde satın alınması,

 ► Elektronik ortamda iletişime ağırlık verilmesi,

 ► Atık olarak ayrılan maddelerin tekrar kullanımı.

Atıkları kaynağında önleme ve/veya azaltmanın çevre açısından başlıca faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:

 ► Doğal kaynakların korunması,

 ► Enerji tasarrufu,

 ► Kirlenmenin azaltılması,

 ► Tehlikeli atıkların azaltılması,

 ► Mali tasarruf.

7.1.2. Geri Dönüşüm
Atık hiyerarşisinde ikinci öncelik atıkların geri dönüşüm olanaklarının araştırılmasıdır. Geri dönüşüm aşağıdakileri içeren 
faaliyetler serisidir:

 ► Geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşan atıkların toplanması

 ► Geri dönüştürülebilir malzemelerin türlerine göre ayrılması ve prosesten geçirilerek ham madde haline getirilmesi

 ► Ham maddelerden yeni ürünlerin üretimi

Geri dönüşüm aynı zamanda gıda atıkları, bahçe atıkları ve diğer organik atıklardan kompost elde edilmesini de içerir.

Geri dönüşümde kullanılan süreçlerin çevresel etkileri; depo alanlarında hacimsel olarak %30 daha fazla yer kapladığın-
dan dolayı, dolum sürelerini %30 artırmakla birlikte, çevre açısından başlıca faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:

 ► Sera gazlarının oluşumunun azaltılması,

 ► Atık su oluşumunun azaltılması,

 ► Enerji tasarrufu,

 ► Sanayi için değerli ham madde temini,

 ► İstihdam yaratılması,

 ► Temiz teknolojilerin gelişiminin tetiklenmesi,

 ► Çocuklarımızın geleceği için doğal kaynakların korunması,

 ► Yeni atık depolama alanları ve atık yakma tesisi ihtiyaçlarının azaltılması.
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7.1.3. Enerjinin Geri Kazanımı
Atıklardan enerji geri kazanımı, geri dönüştürülmesi mümkün olmayan atık malzemelerin yakma, gazlaştırma, piroliz, 
havasız arıtma ve düzenli depolama sahası (landfill) gazı elde edilmesi dâhil olmak üzere muhtelif prosesler yoluyla 
kullanılabilir ısıya, elektriğe veya yakıta dönüştürülmesidir. Atıklardan enerji geri kazanımı prosesleri doğal kaynakların 
korunmasına katkıda bulunmakla birlikte, titizlikle yönetilmedikleri takdirde genel olarak sera gazından 25 kat daha faz-
la zararlı olan metan gazının bertarafı gibi önemli çevresel etkilere sahip proseslerdir.

7.1.4. Bertaraf
Atık yönetimi stratejilerinde çevresel açıdan en son tercih edilmesi gereken seçenek, oluşan atıkların bertaraf edilmesi-
dir. Düzenli atık depolama sahaları (landfill) atık bertarafının en bilinen şekli olup aynı zamanda entegre bir atık yönetim 
sisteminin de önemli bir bileşenidir. Ülkemizde bulunan düzenli depolama sahalarının tasarımı, işletilmesi, sahalara atık 
kabulü, kapasitesi dolan sahaların kapatılması vb. faaliyetler halihazırda 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giren Atıkların 
Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik2 çerçevesinde gerçekleştirilir.

Düzenli depolama sahalarında yer kazanmak amacıyla atıkların yakma tesislerinde yakılması da mümkündür. Düzenli 
depolama sahalarındaki havasız ortamda ayrışan atığın yan ürünü olarak oluşan metan gazı toplanarak elektrik üreti-
minde yakıt olarak kullanılabilir. Düzenli depolama sahaları ömrünü doldurduğunda üzeri kapatılarak parklar, golf saha-
ları ve kayak pistleri gibi rekreasyon amaçlı kullanılabilir.

Entegre Katı Atık Yönetimi Hiyerarşisi

Daha çok
tercih
Edilen

Daha az
tercih
Edilen

Önleme

Azaltma

Tekrar Kullanma

Geri Dönüşüm

Enerji Geri Kazanımı

Düzenli Depolama

Görsel 1: En az ve en çok tercih edilen katı atık yönetimi yaklaşımları

2. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100326-13.htm
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7.1.5. Fermantasyon
Düzenli depolama sahalarında hem enerji hem de kompost elde etmek için fermantasyon tesisleri kullanılabilmektedir. 
Fermantasyon tesisleri genel olarak yaş ve kuru olmak üzere ikiye ayrılır. İçinde atığın homojen olarak kalabilmesi için 
genelde karıştırıcılar kullanılır. Bakterilerin yaşam alanının oluşturulması için hangi bakteri türü kullanılacak ise ona göre 
ısıtılır. Isıtma işlemi için, gaz motorlarının ceket suyu ve egzoz ısıları kullanılır. Fermantasyon tesislerinin avantajları gaz 
kaçağının sıfıra yakın olması ve çıkan ürünlerin kompost olarak kullanılabilmesidir. Fermantasyon tesislerinde mezofilik 
(ılık sıcaklıklarda gelişen) ve termofilik (yüksek sıcaklıklarda gelişen) bakteriler kullanılmaktadır. 

Türkiye’de atıkların kaynağında ayrıştırılması ve toplanması ile ilgili eksikliklerden ötürü, fermantasyon tesislerinin iş-
letmesi sırasında bazı sorunlar gözlemlenmekte, çıkan ürünlerin kompost niteliğinden uzaklaştığı görülmektedir. Bu 
tür tesislerin kurulum maliyetleri ve işletme giderleri çöp gazına göre daha fazla olmakla birlikte verimlilikleri de daha 
yüksektir. Fermantasyon ile ilgili daha detaylı bilgiye, bu kitabın “Biyogaz ve Biyokütle Enerjisi” başlıklı bölümünde yer 
verilmiştir.

Görsel 2: Fermantasyon ısıtma sistemleri
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7.1.6. Yakma Gazlaştırma ve Piroliz

Yakma, gazlaştırma ve piroliz tesisleri düzenli depolama saha-
larında özellikle depolanan atığın azaltılması yönünde kullanılan 
diğer teknolojilerdir. Depo alanının uzun ömürlü kullanılması açı-
sından en iyi teknoloji olarak bilinmektedir. 

Genellikle bu tür tesislerin hammaddeleri geri dönüştürülebilen 
atıklar, ATY (atıktan türetilmiş yakıtlar) ve inert atıklardır3. Bu tür 
tesislerde organik atıklar da kurutulup hammadde olarak kullanı-
labilmektedir. Bu tür tesislerde ayrıca, atık karakterizasyonunun 
yapılması ve bu yolla doğru teknolojinin seçilmesi çok önemlidir. 
Ayrıca bu tesisler, çalışmaları için gerekli minimum atık ihtiyacı ve 
bu atık ihtiyacının sürekli olarak karşılanması zorunluluğu sebe-
biyle genellikle büyükşehir belediyeleri tarafından işletilmektedir. 

Yakma, gazlaştırma ve piroliz ile ilgili daha detaylı bilgiye, bu ki-
tabın “Biyogaz ve Biyokütle Enerjisi” başlıklı bölümünde yer veril-
miştir.

Görsel 4: Yakma tesisi

3. İnert atıklar fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak önemli derecede herhangi bir değişime uğramayan, çözünmeyen, yanmayan, fiziksel veya 
kimyasal olarak reaksiyona girmeyen, biyolojik bozulmaya uğramayan veya temas ettiği maddeleri çevreye veya insan hayatına zarar verecek 
şekilde etkilemeyen, toplam sızıntı kabiliyeti ve ekotoksisitesi önemsiz miktarda olan, özellikle yüzey ve yeraltı suyu kirliliği tehlikesi oluşturmayan 
atıklardır.

Görsel 3: Fermantasyon karıştırıcı
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EKAY Birimleri                                     Prensip Teknolojiler                                       Fonksiyonlar

Atık Oluşum Azaltımı

Atık Üretimi

Atık Getirtme Merkezleri

Atık Toplama

Taşıma

Orta Arıtım Kademeleri

Son Arıtım

Sınıflandırma (Kaynakta)

Sınıflandırma

Sınıflandırma

Aktarma İstasyonları

El ile Ayırma

Mekanik Ayırma

Kompostlaştırma

Biyometanizasyon

Biyodizel / Biyoetanol

Yakma

Piroliz

Gazifikasyon

Düzenli Depolama

RDF

Kül Eritme

Tekrar Kullanım

Geri Dönüşüm / Kazanım

Alternatif Gübre

Biyo / Alternatif Yakıt

Biyogaz

Nihai Bertaraf

Enerji Kazanımı

Görsel 5: Atık yönetimi adımları, kullanılan teknolojiler ve bu teknolojilerin fonksiyonları
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Tablo 1: Atık bertaraf sistemlerinin karşılaştırılması

Düzenli Depolama Termal Sistemler Biyolojik Sistemler
Maliyet Düşük Yüksek Orta

Hacimsel Azalma Düşük Yüksek Yüksek
Çevresel Riskler Yüksek Orta Düşük

İşletme Hassasiyeti Kolay Zor Zor

Termal bertaraf tesisleri, büyük finansal kaynak gerektiren tesisler olup kurulumlarında yatırım maliyeti, kredi koşulları, 
seçilen teknoloji, yerel kısıtlamalar, enerji kazanma teknolojisi ve baca gazı temizleme teknolojisi gibi faktörlerin dikkate 
alınması gerekir.

Bu tür tesisler yüksek maliyetli, birçok ülkeden yaygın olarak kullanılan, atık kalorifik değerinin yükselmesi veya seçici 
atık kabulü ile enerji geri kazanımına ve yenilenebilir enerji üretimine imkân sağlayan tesislerdir. Gelişen arıtım teknolo-
jileri sayesinde, yakma tesislerinin daha çevre dostu hale getirilmesi mümkün olabilmektedir.

Aşağıdaki tabloda, kapasite, yatırım maliyeti ve işletme maliyetine göre, yakma ve piroliz/gazlaştırma tesisleri için ya-
pılan karşılama verilmiştir.

Tablo 2: Yakma ve piroliz/gazlaştırma tesislerinin karşılaştırılması4

Kapasite (t/y) Yatırım (milyon EUR) İşletme Maliyeti (EUR)

Yakma

50.000 31.25 2.323.500
100.000 55.00 3.765.000
200.000 109.80 6.600.000
500.000 180.80 14.276.000

Piroliz/Gazlaştırma
50.000 43.75 3.800.00

100.000 73.20 6.700.000
200.000 112.10 10.400.000

7.2. VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARI

Ülkemizde, yakın tarihe kadar atıkların büyük bir bölümü ‘çöplük’ denilen vahşi depolama alanlarına gelişi güzel dökül-
mekte ve bazı şehirlerimizde ise atıklar denize atılmaktaydı. Bu ilkel uygulamalar estetik kirliliğin ötesinde önemli çevre 
sorunları oluşturuyordu.

Günümüzde ise atıklar, artık büyük oranla düzenli depolama sahalarına (2. sınıf düzenli depolama) gidiyor. Hızla artan 
insan nüfusu, buna bağlı olarak ekonomik koşullar, yoğun teknoloji kullanılması çevre tahribatını hızlandırıyor. Çevrenin 
kirlenmesi toprağı, havayı ve suyu tehdit eder. Bilindiği gibi 1995 yılı öncesi atıklar İstanbul’un en büyük problemlerinden 
birini oluşturuyordu.

4. Feasibility Study of Thermal Waste Treatment/Recovery Options in the Limerick/Clare/Kerry Region MDE0267Rp0003, s. 45-51.
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Görsel 6: 1990’lı yıllarda İstanbul’un kirlilik sorunu ile ilgili gazete küpürleri

Görsel 7: Bir Vahşi Depolama Sahası
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Bilgi Kutusu 1: Katı Atıkların Vahşi Depolanmasının Sakıncaları

 ► Katı atıkların deponi alanına düzensiz atılması patlamalara ve kokuya sebep olur.
 ► Buralardan çıkan gazların kontrolsüz salıverilmesi atmosferdeki sera etkisini artırır.
 ► Düzensiz deponide oluşan sızıntı suları yer altı ve yerüstü suyunu kirletir.
 ► Bu alanlar daha statik taşıyıcı vektörler yaşar ve çoğalır.
 ► Buralara tehlikeli atıklar atılmışsa bunlardan yayılan gaz ve sıvılar insan sağlığına ve çevreye olumsuz etki yapar.
 ► Çevreye rüzgâr ile poşetlerin yayılmasına yol açar.
 ► Yakın bölgelerde yaşam alanlarının oluşmasına engel olur.
 ► Arazi kaybına sebep olur.

7.3. DÜZENLİ DEPOLAMA  

7.3.1. Düzenli Depolama Sahası Yer Seçimi
Düzenli depolama sahaları için yer seçiminde mutlaka uyulması gereken bazı kriter ve standartlar kısaca şu şekilde 
özetlenebilir:

 ► Kurak, tuzlu, susuz, çorak ve düşük verimli araziler seçilmeli, hiçbir zaman 1. 2. ve 3. sınıf tarım arazileri depolama 
sahası olarak kullanılmamalıdır.

 ► İçinde su olmayan maden, taş, kum, çakıl ve kil ocakları kullanılabilir.

 ► Yamaçlarda eğim 1/3’ten fazla olmamalıdır.

 ► Büyük ulaşım yollarının bağlantı yerleri arasında kalan boş alanlar kullanılabilir.

 ► Yer altı suyunu kirlenme açısından tehdit etmeyen yerler seçilmelidir. Deniz kenarında çorak, ekime elverişsiz yerler 
(tabanda ve seddede sızdırmazlık katmanları olması şartı ile) seçilebilir.

 ► Taşkın sahaları dışında kalan yerler seçilmelidir.

 ► Deponi alanı için seçilecek yer konutlara 1, havaalanlarına 3 km’den daha yakın olmamalıdır.

7.3.1.1. Deponi Alanı Seçiminde Dikkate Alınacak Faktörler
Deponi alanı seçiminde dikkate alınması gereken faktörlerin başında, kullanılabilir, yeterli büyüklükte bir alanın varlığı 
gelir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre5, Türkiye’de kişi başı günlük ortalama atık miktarı 1,08 kg’dır. 
Bu değer batı bölgelerde artarken ülkemizin doğusunda azalır. Düzenli depolamada kullanılacak saha, yerleşim yerinin 
ihtiyacını en az 10 yıl karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

5. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Belediye-Atik-Istatistikleri-2014-18777
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Seçilecek alanın büyüklüğüne ek olarak, dikkate alınması gereken faktörler şu şekilde sıralanabilir.

• Taşıma Mesafesi

Taşıma mesafesinin yer seçiminde dikkate alınması gereken en önemli faktörlerden biridir. Taşıma mesafesinin az 
olması maliyeti azaltacağından arzu edilen bir durumdur.

• Toprak Cinsi ve Topoğrafya

Sıkıştırılan çöp yığınlarının üzeri her gün toprak ile örtüleceği için yöredeki toprak cinsi ve miktarının bilinmesi gerekir. 
Eğer deponi sahasının altındaki toprak kullanılacaksa, jeololojik ve hidrojeolojik araştırma gerekir. Örtü için başka yerden 
toprak getirilecekse sondaj vasıtasıyla toprağın cinsi ve miktarı belirlenmelidir.

• İklim Şartları

Rüzgârın yönü ve hızı başta olmak üzere meteorolojik şartlar deponi alanının seçiminde önemlidir. Şiddetli don olan 
yerlerde örtü malzemesi önceden stok edilmelidir. Kâğıt ve plastik maddelerin rüzgârdan uçuşmalarını önlemek için 
rüzgâr kırıcılar gerekli olabilir.

• Yüzey Suyu

Deponi alan seçiminde yüzey suyu ve hidrolojisi ve arazinin sel yatağında olup olmadığının bilinmesi önemlidir.

7.3.2. Düzenli Depolama Sahalarının Yönetimi
Ekonomik avantajları ve işletme kolaylığı nedeniyle katı atıkların bertaraf edilmesinde uygulanan en yaygın yöntem 
düzenli depolamadır.

Tüm dünyada yaygın bir atık bertaraf yöntemi olarak kullanılan Düzenli Depolama ile atıkların bertaraf edilmesindeki 
temel amaçlar şöyle sıralanabilir.

 ► Yeraltı ve yüzey sularının kalitesinin korunması,

 ► Düzenli depolama alanlarında oluşan depo gazının (LFG) uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayarak hava 
kalitesinin korunması,

 ► Depo sahasının etkili ve uzun süreli kullanımı ve depolama sona erdiğinde sahanın tekrar değerlendirilmesi.

7.3.3. Düzenli Depolama Sahalarının Yapımı

7.3.3.1. Zemin Sularının Drene Edilmesi
Sahada yeraltı suyu/zemin suyu bulunması durumunda bu sular toplanarak dışarı verilmelidir. Zeminden saha tabanına 
su girişini önlenmek için; zemin suları uygun eğimli drenaj kanalları yapılmak sureti ile saha dışına drene edilmelidir.
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Görsel 8: Drenaj kanalları

7.3.3.2. Bitkisel Toprağın Sıyrılması ve Saha Tesviye Çalışmaları
Nebati toprak (varsa) sıyrılarak son örtüde kullanılmak üzere uygun alanlarda depolanır. Gevşek zeminler alınarak sağ-
lam toprak ile kontrollü sıkıştırma ile sağlamlaştırılır. Depolama sahası tabanı kil, membran serimine ve sızıntı suyu 
drenajına uygun olarak boyuna eğim en az %3 olacak şekilde tesviyesi yapılır (Proje kotlarına göre).

Görsel 9: Bitkisel Toprağın Sıyrılması
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7.3.3.3. Düzenli Depolama Sahalarında Kullanılacak Kil için Uygunluk Kriterleri

Tablo 3: Farklı sınıf düzenli depolama tesislerinde kullanılacak kille ilgili uygunluk kriterleri

DEPOLANAN KATI 
ATIK TÜRÜ

KİL PERMALİTE VE KALINLIK

DOĞAL JEOLOJİK GEÇİRİMSİZLİK YAPAY GEÇİRİMSİZLİK

I. Sınıf Düzenli 
Depolama Tesisi K ≤ 1x10-9 m/sn ; kalınlık ≥5 m En Az 0.5 m

II. Sınıf Düzenli 
Depolama Tesisi K ≤ 1x10-9 m/sn ; kalınlık ≥1 m En Az 0.5 m

III. Sınıf Düzenli 
Depolama Tesisi K ≤1x10-7 m/sn ; kalınlık ≥1 m En Az 0.5 m

Düzenli depolama alanlarında, geçirimsizlik tabakası teşkili için kullanılacak kilin permeabilite ve minimum kil kalınlığı 
değerleri; Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Madde 16’da verilir.

Sahada kullanılacak kil için yapılacak analizler aşağıda sıralanmıştır:

1. Permeabilite (Hidrolik İletkenlik) Analizi,

2. Nem muhtevası,

3. Atterberg Limitleri (Likit Limit, Plastik Limit, Plastisite İndeksi),

4. Özgül Ağırlık,

5. Partikül Boyut Dağılımı,

6. Maksimum kuru yoğunluk / optimum nem içeriği oranı,

7. Organik Madde İçeriği,

8. Sıkışma Testi

Kilden geçirimsizlik tabakası oluşturulurken dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle sıralanabilir:

 ► 25 cm kalınlığında (toplamda en az 50 cm.) aşamalı olarak iki kademeli sıkıştırılmalı,

 ► Serilen kil tabakasının ardından gelen tabaka ile birleştirilmeli,

 ► Ezici ve çiğneyiciler (kompaktör ve dozer yardımıyla) kullanılarak kilin topak kısmı parçalanmalı ve greyder yardımı 
ile tesviye edilmeli,

 ► Kil sıkıştırma işlemi yapılırken uygun nem muhtevası için mutlaka sulanmalı,

 ► Taban zemini vibratörlü silindirler yardımı ile sıkıştırma yapılarak, olası oturmalar minimize edilmelidir.
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Görsel 10: Düzenli Depolama Sahası Zemin Kil Uygulaması

7.3.3.4. Geomembran Serimi
Geomembran, kimyasal maddelere karşı yüksek direnç gösterdiği, çekme mukavemeti yüksek, geçirgenliği düşük, de-
linme ve çatlamalara karşı son derece dayanıklı olduğu için sızmalara karşı üstün bir koruma oluşturur. Katı atık dolgu 
alanlarında zemin taban örtüsü olarak kullanılır. Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) yaklaşık 2-10 metre genişliğinde 
rulolar halinde, 140-190 metre uzunluklarında üretilir. Kalınlıkları 2 ile 8 mm arasında değişir.

Katı atık depolama alanlarında kullanılacak geomembran ve geotekstil için gerekli özelliklerin verildiği standartlar:

• TS EN 13257, TS EN 13257/AC, TS EN 13257/ A1, TS EN 13493

(Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliği Ek-3)

 Görsel 11: Düzenli Depolama Sahası Zemin Membran Uygulaması
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7.3.3.5. Geotekstil Serimi
Geotekstiller, uzama özelliği sayesinde, yüksek bölgesel yüklere dayanıklıdır. Gözenek yapıları suyun geçişine müsaade 
ederken silt veya kum gibi ince taneli malzemelerin tutulmasını sağlar. Geotekstillerin özel yapısı, geomembranın üzeri-
ne serilerek zarar görmesini engeller.

Geotekstil füzyon kaynağı ile geomembranlara yapıştırılır. Bu sayede geotekstilin yük altında kayması engellenir. Sa-
hada geomembran / geotekstil serimi, kilitleme ve kaynak işleri yapılırken rüzgâr etkisine dikkat edilmelidir (Membran 
çevresine kum torbası gibi ağırlıklar konulmalıdır).

Görsel 14: Düzenli Depolama Sahası Geotekstil Keçe

7.3.3.6. Sızıntı Suyu Drenaj Sistemi
Drenaj Sistemi Özellikleri

 ► Alan drenaj sistemi (tüm alanın drenaj tabakası ile kaplanması)

 ► Çakıl Boyutu: 16/32 dere çakılı

SEV MAKSİMUM 4/1
SEV 2/1

ÇEVRE ÇİTİ

TEVSİ SAHASINDAN ELDE EDİLEN TEMİZ,
UNİFORM MALZEME VEYA KİL İLE
OLUŞTURULAN DEPO SON SEDDESİ
TESVİYE EDİLMİŞ ZEMİN

10 cm GROBETON (200 DOZLU)
10 cm ÇAKIL
YAĞMUR SUYU KANALI

200

≥100 DEĞİŞKEN

75    50   75

ÇÖP
ÇAKIL DRENAJI (50 cm)
GEOTEKSTİL (KORUYUCU)
GEOMEMBRAN
KİL (25 cm)
KİL (25 cm)
TESVİYE EDİLMİŞ ZEMİN

GEOMEMBRAN ANKRAJ DETAYI
DEPO SON SEDDESİ

Görsel 12: Düzenli Depolama Sahası Dolum Kesit Görsel 13: Düzenli Depolama Sahası Membran Kilit
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 ► Kalker oranı %20’den küçük

 ► Drenaj kalınlığı en az 50 cm ve geçirgenliği K >1x10-4m/sn olmalıdır. 
(Atıkların Düz.Dep.Yön-Madde 16)

Geçirimsiz hale getirilen taban üzerine dren boruları döşenerek sızıntı suları 
bir noktada toplanır.

 ► Hidrolik ve statik olarak hesaplanması gereken drenaj borularının çapı 
kontrol ve temizleme imkânı verebilecek büyüklükte olmalıdır.

 ► Depo tabanının boyuna eğim en az %3 olmalıdır (Atıkların Düzenli 
Depolanmasına Dair Yönetmelik, Madde 16).

Görsel 16: Sızıntı Suyu Drenajında Kullanılan HDPE Dren Boruları

NOT: Sızıntı suyu dren borularının üzeri ve çevresinde minimum 50 cm çakıl filtresi konulmalıdır.

Görsel 15: Sızıntı Suyu Borusu Bağlantı Metotları
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Görsel 17: Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suyu Drenaj Çakılı

7.3.3.7. Depo Gaz Toplama Sistemleri
Depo kütlesinde havasız kalan organik maddenin 
mikrobiyolojik olarak ayrışması sonucu metan gazı 
ağırlıklı olmak üzere karbondioksit, hidrojen sülfür, 
amonyak ve azot bileşikleri yatay ve düşey gaz topla-
ma sistemi ile toplanır. Gaz bacalarının yapım amacı 
ileriye dönük enerji dönüşümü ve depolamadan kay-
naklanan gazların kontrol altına alınması, yangın ve 
benzeri riskleri minimize ederek pasif kontrolü sağ-
lamaktır.

Gaz bacası yapımında 140 mm. HDPE delikli boru, 
çelik hasır (5*15 cm) ve çakıl malzemeleri kullanılır.

Pasif Gaz Toplama bacaları 50–75 metre aralıklarla 
depolama alanına projeye uygun olarak döşenir.

ÇÖP ÇÖP

80 cm

HDPE  140

ÇAKIL

MANŞON

ÇELİK HASIR
5*15 cm

ÇAKIL 30 cm
KALINLIĞINDA

ÇAKIL 30 cm

TİP TABAN PROFİLİ

Görsel 18: Düzenli Depolama Sahası Dikey Gaz Boru Hattı Kesiti
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Görsel 19: Atık kabulüne hazır saha

Görsel 20: Saha Kesiti
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7.3.4. Düzenli Depolama Sahalarında Depo Gazı Yönetimi ve Enerji Üretimi
Katı atık düzenli depolama sahalarında depolanan evsel atıklarda bulunan organik maddeler, zamanla içeriğindeki ok-
sijeni tüketerek, bu ortamda üreyen anaerobik bakteriler yardımı ile rutubetli ortamda oksijensiz (anaerobik) çürümesi 
sonucu oluşan gaza depo gazı (Landfill Gas [LFG]) denir.

Anaerobik ayrışma çok yavaş ve uzun süreler alan bir süreçtir ve ayrışma hızı nem, sıcaklık, pH, hava basıncı ve sıkıştır-
ma oranı gibi pek çok çevresel faktöre bağlı olarak değişir. 

7.3.4.1. LFG Oluşum Fazları

Görsel 21: Aerobik Faz

Bu safhanın karakteristik özelliği atıkların depolandığı sırada atmosferden gelen oksijenin (O2) varlığıdır. Aerobik bakte-
riler oksijen tükenene kadar yaşarlar, uzun moleküller zincirlerinin parçalanması sağlar ve bu prosesin ürünü karbondi-
oksiti ve su buharını oluştururlar.
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Görsel 22: Asit Fazı

Aerobik fazda üretilen bileşiklerden Organik asitlerin oluşmaya başlamasıyla daha belirgin miktarlarda CO2 üretilmeye 
baslar ve anaerobik ayrışma safhası başlamış olur. Depolama sahası bu fazda yüksek oranda asidiktir. Asitler nemle 
birlikte besinleri eritir.
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Görsel 23: Başlangıç Metanojenik Faz
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Anaerobik bakterilerin bir kısmı bu fazda organik asitleri tüketir. Bu fazda saha daha nötr bir ortama kavuşur ve metan 
üreten bakteriler kendilerini oluşturmaya başlar. CO2 ve N2 miktarlarında azalma görülürken H2 tamamen tükenir.
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Görsel 24: Stabil Metanojenik Faz

LFG üretimi stabil hale geldiğinde ayrışma başlar. Bu fazda LFG‘de %45 -50 arası metan, %40-60 arasında Karbondioksit 
ve %2-9 arası diğer gazlar bulunur. Bu üretim 20 yıl sürebilir.
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Zaman ArealığıI
1 Gün - 1 Hafta

1 - 8 Ay
3 Ay - 3 Yıl
8 - 40 Yıl

1 - 40+ Yıl
10 - 100 Yıl

      Tablo 4: Doğalgaz, LFG ve Kanalizasyon Gazı Enerji Değerleri

Gaz Bileşimi Doğalgaz LFG Kanalizasyon 
Gazı

Metan (CH4) %90 %55 %65

Karbondioksit 
(CO2) %0 %45 %35

Azot (N2) %5 %5 %0

Etan (C2H6) %5 %0 %0

Toplam %100 %100 %100

Metan  
Numarası 85 136 134

Isıl Değeri  
(MJ/m3) 34 21 25

Görsel 25: Metan Gazı Oluşum Fazları
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7.3.4.2. Metan Gazının Zararları
Metan gazının başlıca zararları arasında yangınlar ve patlamalar, bitki örtüsüne verilen zararlar, istenmeyen kokular, 
sahada meydana gelen çökmeler, yer altı sularının kirlenmesi ve hava kirliliği ile küresel ısınma sayılabilir.

CH4 (metan gazı) moleküler ölçekte küresel ısınmaya karbon dioksitten 21 kat daha fazla etki yapmaktadır. Hatta günü-
müzdeki etkisi 25 kat daha fazla olduğu biliniyor6.

1 m3 LFG’nin yakılmasıyla 8,24 kg CO2 (karbondioksit) eşdeğeri karbon azaltımı gerçekleştirilebilir.

7.3.4.3. Gaz Toplama Sistemi Tasarımı
Gaz toplama sistem tasarımında en temel prensip gaz oluşum hızına paralel olarak oluşan gazın toplanmasıdır. Bu 
nedenle oluşabilecek gazın matematiksel olarak modellenmesi, gerçekçi tahminler yapılması ve bu sonuçlara uygun 
olarak tasarlanması gerekir.

Sistemin işletme ömrü boyunca genişlemeler ve değişimleri göz önünde bulundurulması gerekir.
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Borulama Booster Enerji
Üretim
Tesisi

Gaz
Arıtma

ve Enerji
Üretim

Gaz
Arıtma

ve Enerji
Üretim

Gaz
Arıtma

ve Enerji
Üretim

Dal-Budak
Hatlı Sistem  

Kaskat
Hatlı Sistem  

Ring
Hatlı Sistem  

Görsel 26: Landfill Gaz Toplama Sistemleri

6. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/481789
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Görsel 27: Dikey Gaz Toplama Kuyuları

Görsel 28: Yatay Gaz Toplama Kuyuları
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Yatay gaz toplama hattı tasarımı, yüzeysel gaz kaçakları ve depo gövdesi içindeki sızıntı su yüksekliği parametrelerine 
göre şekillenir.

Sahada kuyularda tıkanmalar oluşabilir. Her yıl mevcut kuyuların %10’unun yenilenmesi gerekebilir.

Görsel 29: Kuyuların Tıkanması

7.3.4.4. LFG’nin Kullanım Alanları
 ► İçten yanmalı motorlar

 ► Buhar sistemleri

 ► Stirling motorları

 ► Yakıt hücreleri

 ► Gaz Türbinleri

 ► Metanol Üretimi

 ► Bacada Yakma

 ► Sızıntı suyu buharlaştırması

 ► Ticari CO2 üretimi

 ► Doğrudan kullanım

 ► ORC motorları

 ► CNG dönüştürme
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Görsel 30: İçten yanmalı gaz motorlarında enerji üretimi

7.3.5. Düzenli Depolama Sahalarının İşletimi
Ülkemizde düzenli depolama sahalarının birçoğu yanlış işletmeler ile vahşi depolama sahalarına dönüşüyor. Düzenli 
depolama sahalarının işletilmesinde dikkat edilmesi gereken kimi faktörler şöyle sıralanabilir.

 ► Düzenli depolamada en önemli faktör yer altı sularının kirlenmemesidir. Zemine serilen membranın zarar görme-
sinin engellenmesi, lot alanı dışına atık alınmaması, atık ile oluşan sızıntı sularının arıtılması ve zemin ile temas 
etmemesi mutlaka sağlanmalıdır.

 ► Sera etkisi yaratan metan gazının doğru metotlarla kullanılması, hatta enerjiye dönüştürülmesi sağlanmadır.

 ► Geri dönüşüm tesisleri ile depolanan atığın hacim olarak %30 daha fazla depo alanı kazandırdığı bilinmektedir. 
Depolama sahalarımıza mutlaka geri dönüşüm tesislerinin kurulması ve işletilmesinin yapılması sağlanmalıdır. 
Hatta RDF malzemelerinin ayrılması saha ömrünü uzatan ve gelir kaynağı olan önemli bir ek tesistir. Düzenli 
depolama sahalarına kurulan geri dönüşüm tesislerinin verimli çalışması için kaynağında ayrıştırmaya yönelik 
faaliyetlerin yürütülmesi gerekmektedir.

 ► Saha işletmede toprak ile kapama, kompaktör kullanımının sürekliliği kontrol edilmelidir. Yine saha ömrünün 
uzaması, çevreye yayılan poşetlerin önüne geçilmesi, kötü koku, yağmur sularının sızıntı sularına karışmasını 
engellemiş olmakla beraber atık bertarafının tam anlamıyla yapılması düzenli depolama esaslarındandır.

 ► İl genelinde vahşi depolama alanlarının ıslahı yapılarak tüm atıkların düzenli depolama sahalarına gelmesi 
sağlanmalıdır.

Kısaca düzenli depolama sahalarına gerekli önem verilir ve atığın tam anlamıyla bertarafı sağlanırsa saha ömrünü uzat-
makla beraber çevresel oluşacak tüm olumsuz sorunların önüne geçilip, bölgede yaşanılabilir alanlar oluşur. 
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Katı
Atık

Gaz
Kuyusu

Gaz Toplama
Borusu

Toplama
Çukuru

Ayırma
Duvarı

Yeraltı Suyu
Drenaj Borusu

Yeraltı Suyu Drenajı

Taban Kesiti

ÇAKIL
MİNERAL TABAKA
TABAN DOLGUSU

KİL

• Katı Atık
• Geotekstil Fiber
• Plastik Membran
• Geotekstil Fiber

Görsel 31: Düzenli Depolama Sahası Kesiti

Bilgi Kutusu 2: Düzenli Depolama Sahalarında Su Sızıntılarına Karşı Alınabilecek Önlemler

 ► Depolanacak atığın lot alanına dizaynının iyi yapılması,

 ► Depolanan atığın üzerinin düzenli olarak kapatılması,

 ► Kapama yapılırken yağmur sularının sızıntı sularına karışmadan kontrollü bir şekilde saha dışına transferinin 
sağlanması,

 ► Henüz atık ile teması sağlanmayan lot alanlarında yağmur sularına ayrıca toplayarak sızıntı sularına karış-
masına engel olmak,

 ► Lot alanlarını atık miktarına bağlı olarak küçük hücrelere bölmek.
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Görsel 32: Bir Düzenli Depolama Sahası

Bilgi Kutusu 3: Düzenli Depolama Sahalarında İyi Uygulama Örnekleri

 ► Tel örgüsü tamamen gerektiği gibi yapılmış, içeri ve dışarı işi olmayanların giriş çıkış yapmamaları,

 ► Kantarı belirli periyotlarda kalibrasyonu yapılan ve kayıtları tutulması,

 ► Ayrıştırma tesisi tam kapasite çalışan (hatta rdf tesisi dâhil)

 ► Düzenli depolama sahası iyi işletilen (kompaktör ile sıkıştırma, günlük örtü)

 ► Sızıntı suyu arıtma tesisi olan ve işletilen

 ► Tekerlek yıkama ünitesi tam anlamıyla çalışan

 ► Gözlem kuyularını kontrolü ve belirli periyotlarda laboratuvar analizlerinin alınması

 ► Çevre düzenleme ve ağaçlandırma alanlarının yapılması

 ► Personel iş güvenliğinin sağlanması ve yeterli miktarda doğru noktalara iş güvenliği tabelalarının konulması.
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7.3.6. Enerji Üretim Tesisi Kurulumu ve Maliyeti Hakkında
Düzenli depolama sahasına enerji üretim tesisi kurulmasına karar verileceği zaman atık miktarı ve tesis ömrü en önemli 
unsurlardır. Enerji üretim tesisi kurulumunda genel olarak, diğer tesislerde olduğu gibi, kapasite arttıkça birim fiyat düşer.

Günümüz şartlarında,

1 MW enerji üretim tesisi kurulumu yaklaşık olarak 1.500.000,00 $ civarında yatırım maliyetine sahipken 5 MW enerji 
üretim tesisi kurulumu yaklaşık olarak 3.500.000,00 $ civarına mal edilmektedir. Aynı şekilde işletme giderleri olarak da 
tesis kapasitesi arttıkça birim maliyet işletme giderleri orantısı azalmaktadır.

Ülkemizde YEKDEM mekanizması 2020 yılı sonuna kadar kurulup işletmeye alınacak tesisler için, sabit fiyat üzerinden 
133 $/MWh satış rakamını evsel atıklardan üretilen enerji fiyat tarifesi olarak sunmaktadır. Bu süreç 6 aylık uzama ile 
2021 yılı 6. aya kadar uzamıştır. 01.07.2021 – 31.12.2025 tarihleri arasında işletmeye girecek tesisler için uygulanacak 
sabit alım garantisi fiyatları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 5: 01/07/2021 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesi

01/07/2021 TARİHİNDEN 31/12/2025 TARİHİNE KADAR İŞLETMEYE GİRECEK YEK BELGELİ ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN 
GÜNCELLEMEYE ESAS YEK DESTEKLEME MEKANİZMASI İLE YERLİ KATKI FİYATLARI VE UYGULAMA SÜRELERİ

Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı 
Üretim Tesis Tipi

YEK Destekleme 
Mekanizması 
Fiyatı (Türk 

Lirası Kuruş / 
kWh)

YEK 
Destekleme 

Mekanizması 
Fiyatı 

Uygulama 
Süresi (yıl)

Yerli 
Katkı 
Fiyatı 
(Türk 
Lirası 

Kuruş / 
kWh)

Yerki Katkı 
Fiyatı 

Uygulama 
Süresi (yıl)

a. Hidroelektrik üretim tesisi 40,00 10 8,00 5
b. Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi 32,00 10 8,00 5
c. Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi 54,00 10 8,00 5

d. Biyokütle 
enerjisine 
dayalı üretim 
tesisi

Çöp Gazı / Atık lastiklerin 
işlenmesi sonucu ortaya 
çıkan yan ürünlerden elde 
edilen kaynaklar

32,00 10 8,00 5

Biyometanizasyon 54,00 10 8,00 5
Termal Bertaraf (Belediye 
atıkları, bitkisel yağ 
atıkları, gıda ve yem değeri 
olmayan tarımsal atıklar, 
endüstriyel odun dışındaki 
orman ürünleri, sanayi 
atık çamurları ile arıtma 
çamurları)

50,00 10 8,00 5

e. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi 32,00 10 8,00 5
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Çöp gazının işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklarla ilgili güncellenen ve azaltılan destek 
miktarlarının, bu tür tesislerde fazladan üretilen elektriğin şebekeye satılmasından ziyade öz tüketimin karşılanmasını 
ve katı atıkların depolanmasından ziyade atık üretiminin kaynağında önlenmesini ya da azaltılmasını teşvik ettiği değer-
lendirilebilir.

Öte yandan hali hazırda kurulu tesisler, yeni tarifede ortaya konan katkılardan faydalanmaya devam edebileceklerdir. 
Bu durumda kurulu tesislerde yeni kurulacak tesislerin aksine ilave bir yatırım bedeli oluşmayacaktır. Yeni kurulması 
planlanan tesislerde ise, idareler ile yapılacak sözleşmelerde sağlanabilecek kolaylıklardan (bertaraf bedeli, ciro payı 
azaltımı, vb.) faydalanmak mümkün olabilecektir.

7.3.7. Depo Gazı Üretim Tesislerinin Yapımında Dikkate Alınması Gereken Analiz Türleri
Yeterli büyüklükte ve uygun alanlar bulunduğu durumlarda kullanılan düzenli depolama yönteminde atıklar kontrol altın-
da ayrışarak inert ve kararlı maddelere dönüşür. Evsel katı atıkların bertarafında en ekonomik ve en basit yöntem düzenli 
depolamadır.

Depo gazı toplama/kontrol sistemlerinin ve depo gazı enerji geri dönüşüm projelerinin planlaması ve tasarımı ile ilgili 
en önemli konu, oluşan depo gazı ve metan miktarının belirlenmesidir. Depo gazının miktarı ve onun metan içeriği gaz 
toplama ve kontrol sistemi tasarım gereksinimlerini, depo gazının kontrol ve kullanımı için seçilecek yöntemin uygunlu-
ğunu ve enerji geri kazanımının fizibilitesini belirler. Metan emisyonunun tahmin edilmesi ise, metan emisyon standart-
larına uyumun kontrolü gibi yasal gereklilikler sebebiyle oldukça gereklidir.

Depo gazı emisyonu ya arazi ölçümleri ile ya da matematiksel modelleme yaklaşımları ile tahmin etme yoluyla belirle-
nebilir. Depo gazı modellemesi, geçmiş ve/veya gelecek atık miktarları ve gaz toplama sisteminin verimini baz alarak 
gaz oluşumu ve geri kazanımının tahmin edilmesi işlemidir. Depolanan atık kütlesinden zamanla üretilen depo gazının 
projeksiyonu için kullanılan depo gazı modelleri, düşük maliyeti ve arazi ölçümlerine göre nispeten hızlı sonuçları ile 
önemli avantajlara sahiptir.

Depo gazı modellerinin çoğu bozunma sırasında tüm atık kütlesinin tek bir faz olduğunu eşit oranda bozunduğunu 
kabul eder. Bu modeller tek-fazlı modeller olarak isimlendirilir. Atıklar eşit oranda bozunmadığından dolayı tek fazlı mo-
dellerde kullanılmamıştır.

Diğer birçok model depo gazı oluşumu hesaplamasında atıkları sınıflandırma yöntemine gitmemiştir. Ülkemizde yerin-
de ayrıştırma gerçekleştirilemediğinden dolayı çöp içinde bulunan inert atık miktarı fazladır. İnert atık miktarının çok az 
olduğu Avrupa ülkelerinde yapılan birçok modellemede bu durum çok önemli fark yaratmayacağından atık kategorilen-
dirilmesi yapılmamıştır. Ayrıca gaz toplama sistemleri ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğinden hesaplamalar sırasında 
bu parametre de dikkate alınmalıdır. Ayrıca ülkemizdeki coğrafi farklılıklar sebebiyle yağış miktarı da dikkate alınacağın-
dan bu modelleme önemlidir.

Ülkemizde genel olarak depo gazı oluşum model parametrelerinden CRA (Landfill Gas Generation Assessment Proce-
dure Guidelines. Prepared for British Colombia Ministry of Environment) tarafından geliştirilen atık sınıflandırma yakla-
şımını kullanmaktadır.
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Bazı modeller – EPER Germany, SWANA Zero Order ve IPCC gibi – metan oluşumunun zamanla sabit olduğunu varsa-
yarlar; bunlar sıfırıncı-derece modeller olarak sınıflandırılır. Ancak bu varsayım çok kritik yanlışlıklara sebep olur, çünkü 
metan oluşum hızı sabit değildir.

CRA sistemi, atık sınıflandırması ve gaz toplama sistemlerinde oluşabilecek verim etkisinden dolayı tercih edilmektedir.

Bu yaklaşıma göre, atık akımı üç kategoriye ayrılır.

(1) Kısmen inert– metal, cam, plastik, kül ve toprak;

(2) Orta derecede bozunabilir– kâğıt, ağaç, ahşap mobilya, deri, tekstil, inşaat ve hafriyat atıkları;

(3) Kolay bozunabilir– Yemek atıkları, bahçe atıkları, mezbaha atıkları.

Metan Oluşum Potansiyeli (L0): Her bir kategorideki atık farklı metan oluşum potansiyeline sahip olup bu potansiyel 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 6: CRA’ya göre farklı atık kategorilerine göre metan oluşum potansiyeli

SINIF ATIK KATEGORİSİ Lo (m3/ton)

1 Kısmen inert 20

2 Orta Derece Bozunabilir 120

3 Kolay bozunabilir 160

Depo Gazı Oluşum Hızı (k): Depo gazı oluşum hızı, atık kütlesinin nem içeriği, besin elementlerinin (nütrient) varlığı, pH 
ve sıcaklıktan etkilenir. Bu nedenle k değeri yıllık ortalama yağış değeri ile atık kompozisyonuna göre belirlenmelidir. Bu 
değerlendirme ve seçim CRA’nın tanımladığı k değerleri seçim matrisinden kolaylıkla yapılabilir.

Tablo 7: k değerleri seçim matrisi

Yağış (mm/yıl) inert Orta bozunabilir Kolay bozunabilir
<250 0,01 0,01 0,03

250-500 0,01 0,02 0,05
500-1000 0,02 0,04 0,09

1000-2000 0,02 0,06 0,11
2000-3000 0,03 0,07 0,12

>3000 0,03 0,08 0,13

Yukarıdaki parametreler kullanılarak CRA modellemesiyle oluşacak gaz miktarı hesaplanabilmektedir.

Yerinde ayrıştırma ile atık prognozu belirlenmediğinden bu bilimsel veriler ışığında oluşabilecek gaz miktarı hesaplana-
bilir.
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7.3.8. Düzenli Depolama Sahası ve Enerji Üretim Tesisi İşletme Giderleri
Düzenli depolama sahaları işletme giderleri (atıkların bertaraf edilmesi) şöyle sıralanabilir:

 ► Atıkların düzenli depolama sahasına serilmesi, sıkıştırılması, kapatılması ve sızıntı sularının arıtılması olarak 
düşündüğümüzde, 5-17 €/ton gelen atık miktarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

 ► Ayrıca işletmede kullanılacak kantar ve güvenlik personelleri ayrıca işletme giderlerine dâhil edilir.

 ► Enerji üretim tesislerinde ise kurulu güce bağlı olarak her bir gaz motoru için 1-1,5 mw/h’lik gaz motorları için 9-11 
€/saat işletme gideri vardır.

 ► Enerji üretim tesisi 24 saat vardiyalar halinde (genelde 3 vardiya), gaz motoru sayısına bağlı olarak personel sayısı 
belirlenerek işletme giderlerine dâhil edilebilir.

 ► Bu tür tesislerin tamamı çok tehlikeli sahalar olduğundan sigortalanmaları gerekir. Sigorta bu tür tesisler için yasal 
olarak zorunlu olup sigorta maliyeti, işletme giderleri hesaplanırken dikkate alınması gereken önemli bir parametredir.

Burada sıralanan gider kalemlerine ek olarak, toplanan atığın boyutu ve yıllar içindeki artış eğilimi dikkate alınarak, ilerle-
yen dönemlerde yapılacak genişleme yatırımları (örn. yeni sahaların eklenmesi) ile ilgili olarak hem arazinin uygunluğu 
hem de oluşacak yeni gider kalemleri doğrultusunda planlamanın yapılmasında fayda vardır.

Aşağıda örnek bir maliyet tablosu verilmiştir. Ülkemizde yatırımcıların çoğu, yüksek yatırım gereksinimleri sebebiyle, 
kendi kaynakları ile tesis kurulumu gerçekleştiremediklerinden, leasing (finansal kiralama) yöntemini kullanarak tesis 
kurulumu gerçekleştirmektedir. Leasing masrafları, yatırım maliyeti hesaplanırken ve planlama yapılırken dikkate alın-
ması gereken bir başka faktördür.

Tablo 8: Örnek maliyet tablosu

  Ekipman / Hizmet Maliyet Leasing

Başvuru 
Aşaması

Şirket Kurulumu € 1.500 Hayır € 0
Mekanik Projeler € 3.000 Hayır € 0
Elektrik Projeleri € 2.000 Hayır € 0
İnşaat Projeleri € 4.000 Hayır € 0
ENERJİ PROJE VE ENH PROJE ÇİZİMİ € 12.500 Hayır € 0
Topraklama ve Zemin etüdü € 2.500 Hayır € 0
EDAŞ DAĞITIM ŞİRKETİ SÖZLEŞME İMZALAMA € 5.000 Hayır € 0

BANKA FİNANSMANI SONRASI      

Saha İşleri

SAHA PROJE ÇİZİMİ € 35.000 Hayır € 0
GAZ TOPLAMA BORULARI VE AKSESUARLARI € 47.000 Hayır € 0
SAHA BORU DÖŞEME İŞ MAKİNASI VE İŞÇİLİK € 40.000 Hayır € 0
BETON PLATFORM YAPIMI, TOPRAKLAMA € 30.000 Hayır € 0
DERE ÇAKILI € 25.000 Hayır € 0
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  Ekipman / Hizmet Maliyet Leasing

Ekipmanlar

BİOGAZ MOTORU 1 ADET € 400.000 Evet € 400.000

BOOSTER SİSTEMİ € 130.000 Evet € 130.000

GAZ SOĞUTUCU € 45.000 Evet € 45.000

BİYOGAZ BALONU7 € 110.000 Evet İsteğe bağlı

SİLOKSAN GİDERİM SİSTEMİ8 € 32.000 İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı

H2S TANKI € 40.000 Evet € 40.000

Şalt Sahası

TRAFO STEP UP 2000KV 1adet € 17.000 Evet € 17.000

İÇ TRAFO € 9.500 Evet € 9.500

BETON KÖŞK HÜCRELER € 38.000 Evet € 38.000

ELEKTRİK PANOLARI € 20.000 Evet € 20.000

SAHA İÇİ KABLOLAMA € 25.000 Evet € 25.000

ENERJİ NAKLİ HATTI € 85.000 Evet € 85.000

OTOB FİDER 1 ADET € 17.500 Evet € 17.500

Diğer

GAZ ÖLÇÜM ALETİ € 7.000 Evet € 7.000

MOTOR NAKLİYE VE DEVREYE ALMA € 12.000 Hayır € 0

MOTOR KONTEYNER VE MEKANİK & ELEKTRİKSEL MONTAJI € 3.000 Hayır € 0

İLK YAĞ € 10.000 Hayır € 0

YÖNETİM GİDERLERİ € 25.000 Hayır € 0

BİLİNMEYEN GİDERLER € 10.000 Hayır € 0

PEYZAJ VE DÜZENLEME € 15.000 Hayır € 0

TOPLAM € 1.258.500
€ 424.500 € 834.000

$ 1.510.200

7. Gaz balonu, gazın depolanması için kullanılan bir ekipmandır. Gaz balonlarının başlıca faydası, enerji kesintilerinde gazın atmosfere salınımının 
engellenmesi, arıza ve bakım sırasında gazın depolanması, gazın nem oranın bir miktar azaltılması ve gaz motorlarının çalışma sürelerinin azal-
tılmasıdır. Sağladığı bu faydalarla gaz balonu, isteğe bağlı olarak işletmeci tarafından tercih edilebilecek ekipmanlardan biridir.

8. Siloksan giderimi ünitesine ihtiyaç olup olmadığı, sahada yapılacak gaz analizi sonucunda tespit edilebilir. Siloksan giderimi henüz ülkemizde 
kullanılmamakla birlikte, tesis kurulumunda yapılacak analizler sonucunda elde edilecek veriler ışığında tesise eklenebilir. Siloksan, gaz motoruna 
zarar veren bir gazdır. Siloksan giderim ünitesinin başlıca tercih sebebi, gaz motorunun ömrünü uzatmak ve bakım maliyetlerini düşürmektir.
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7.3.9. Düzenli Depolama Sahalarında Karşılaşılan Problemler
Düzenli depolama sahalarında sıklıkla karşılaşılan ve bu tür tesisler kurmayı planlayan kurumların dikkate alması gere-
ken bazı önemli problemler şu şekilde sıralanabilir:

 ►  Geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılamaması,

 ►  Günlük örtü yapılamaması,

 ►  Depolanan atığın sıkıştırılamaması,

 ►  Depolanan atığın kayması,

 ►  Başıboş hayvanların varlığı,

 ►  Sızıntı suyun kontrolünün sağlanamaması ve arıtılamaması,

 ►  Teknik elemen yetersizliği.

Bu tür problemlerle mücadele edilebilmesi için öncelikle teknik elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Gerekli teknik donanıma 
ve deneyime sahip personelin istihdam edilmesine ek olarak, anılan sorunların üstesinden gelebilmek, gerekli tesis ve 
ekipmanların bulundurulmasını, yani belli bir yatırım ve işletme giderinin göze alınmasını da gerektirir. Son zamanlarda 
“Sıfır Atık Projesi”9 kapsamında bu yönde yatırımlar yapılmaya başlanmıştır.

BİLGİ KUTUSU: SIFIR ATIK PROJESİ 

 ► Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi ile 

 ► Verimliliğin artması,

 ► Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,

 ► İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,

 ► Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,

 ► Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygu-
suna sahip olmasının sağlanması,

 ► Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının 
arttırılması hedeflenmektedir.

9. Sıfır Atık Projesi ile ilgili daha detaylı bilgi için bkz. https://sifiratik.gov.tr/
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7.3.10. Ayrıştırma Tesisi
Ayrıştırma tesisi bir düzenli depolama sahasının olmazsa olmaz unsurlarından biridir. Ayrıştırma tesisi ile sahaya depo-
lanan atık hacminin %30 oranında düştüğü hesaplanmıştır. Ayrıca geri dönüştürülebilir malzemelerin gömülmesi yerine 
ülke ekonomisine küçük de olsa katkı sağlaması açısından geri kazanılışı çok önemlidir.

Büyük arazilerin yok edilmesi ve tekrar tarım ve benzeri amaçlarla kullanılamaması açısından arazilerimizi iyi kullanmak, 
kullanım ömrünün uzamasını sağlamak için bile olsa ayrıştırma tesisi bir entegre tesis için çok önemlidir.

7.3.11. Depolama Sahasının Kapatılması
Örtü çalışmasının sağladığı faydalar aşağıdaki gibidir.

 ► Rüzgârda uçuşabilecek atıkların çevreye yayılmasının önlenmesi

 ► Kokunun kontrol altına alınarak azaltılması

 ► Taşıyıcı hayvanların mikrop taşımasının engellenmesi

 ► Kontrol dışı yapılabilecek ayıklamanın önlenmesi

 ► Sivrisineklerin üremesinin azaltılması

 ► Kontrolsüz depo gazı sızmalarının önlenmesi

 ► Anaerobik faaliyetlerin hızlanmasına ve atıkların kısa sürede stabilize olmasına katkı sağlanması

 ► Yağmur sularının düzenli depolama alanındaki katı atığın içine sızarak çöp sızıntı suyu miktarını artırmasının önüne 
geçebilmek için yapılmaktadır.

 ► Atık tabakalarının hava ile temasının kesilmesi.

Görsel 33: Rehabilite Edilmiş Bir Vahşi Depolama Sahası
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7.3.11.1. Kapatma Sonrası Çevresel Etmenlerin İncelenmesi
I. ve II. Sınıf düzenli depolama tesislerinin bulunduğu alanlar, depo hizmet süresini doldurduktan sonra en az otuz yıl 
izlenir ve denetlenir (Lisans süresi belirtilir.) Düzenli depolama tesisinin tamamen ya da kısmen kapatılması, lisansta 
belirtilen koşullar gerçekleştiğinde veya işletmecinin talebi ve Bakanlığın onayıyla veya Bakanlığın gerekçeli kararıyla 
gerçekleştirilir.

Bakanlık tarafından tesiste nihai saha denetiminin yapılması ve işletmeci tarafından sunulan bütün raporların değer-
lendirilmesi sonucu işletmeciye kapatma için onay verilir. Bu durum hiçbir şekilde işletmecinin lisansta belirtilen so-
rumluluklarını değiştirmez, tesis kapatma işlemleri tamamlanıncaya kadar ilgili Yönetmelik hükümlerinden işletmeci 
sorumludur.
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8. Rüzgâr Enerjisi
Ünal Kurt

8.1. Giriş

Hızlı bir gelişme gösteren Dünya, bu gelişmelere paralel olarak ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini kesintisiz, kaliteli, güve-
nilir ve ekonomik koşullarda çevresel etkileri de dikkate alarak üretmek zorunda. İnsanlık fosil esaslı enerji kaynaklarının 
sınırlı ömürlerini ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini düşündüğünde alternatif olabilecek ve daha kullanışlı, çevre dos-
tu ve ekonomik enerji kaynakları arayışına girdi. Bu enerji kaynaklarının başında ise yenilenebilir enerji kaynakları gelir. 
Günümüzde kullanımı ve teknolojisi en hızlı gelişen yenilenebilir enerji kaynağı ise rüzgâr enerjisi dönüşüm sistemleridir. 
Rüzgâr türbin teknolojisi ve tedarik zincirindeki hızlı gelişmeler, elektrik enerjisi üretim maliyetlerinin diğer kaynaklara 
dayalı klasik güç santralleri ile rekabet edebilecek seviyelere gelmesi ve çevresel etkilerin minimum olması gibi unsurlar, 
rüzgâr enerjisi dönüşüm sistemlerinin uygulamalarını yaygınlaştırmıştır. 

8.2. Rüzgâr Enerjisi ve Teknolojisi

Rüzgâr enerjisi genel olarak iki farklı enerji türüne dönüştürülerek kullanılır. Bunlardan ilki rüzgâr enerjisinin mekanik 
enerjiye dönüştürülmesi, diğeri ise rüzgâr enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Rüzgâr enerjisinin mekanik 
enerji biçimine dönüştürülmesi oldukça eski yıllara dayanır. Rüzgâr türbininin şaft gücünden yararlanılarak su pom-
palama, çeşitli ürünleri kesme, biçme, öğütme, sıkıştırma, yağ çıkarma gibi mekanik enerjiye gerek duyulan yerlerde 
kullanımı mümkündür. Son yıllarda teknolojisi ve kullanımı en hızlı artan uygulama biçimi ise rüzgâr enerjisinin, gerek 
kırsal kesimde elektrik enerjisinin yerel üretimi-tüketimi (öz tüketim) amacıyla ve gerekse de bir enterkonnekte sistemi 
beslemek amacıyla elektrik enerjisinin üretiminde kullanılmasıdır. Büyük güçlü rüzgâr enerji santralleri (RES) elektrik 
şebekesine bağlı ve birden fazla türbin içeren rüzgâr tarlaları biçimindedir.

Günümüzde rüzgâr türbinlerinin büyük bir çoğunluğu karasal alanlara kurulur. Bununla birlikte, ticari ortama girmiş 
rüzgâr türbin güçlerinin 4 – 8 MW seviyelerine ulaşması, denizlerin rüzgâr potansiyelinin fazla ve daha kararlı olması ve 
kurma teknolojilerindeki son gelişmeler deniz üstü rüzgâr santralleri (Off-Shore RES) uygulamalarını da yaygınlaştırır. 

Rüzgâr enerjisi; doğal, yenilenebilir, temiz ve sonsuz bir güçtür ve kaynağı güneştir. Güneşin yer yüzeyine gönderdiği 
enerjinin %1-2 gibi küçük bir miktarı rüzgâr enerjisine dönüşür. Güneşin, yer yüzeyini ve atmosferi homojen ısıtmaması 
veya soğutmamasının bir sonucu olarak ortaya çıkan sıcaklık ve basınç farkından dolayı hava akımı oluşur. Bir hava küt-
lesi mevcut durumundan daha fazla ısınırsa atmosferin yukarısına doğru yükselir ve bu hava kütlesinin yükselmesiyle 
boşalan yere, aynı hacimdeki soğuk hava kütlesi yerleşir. Bu hava kütlelerinin yer değiştirmelerine “rüzgâr” adı verilir. 
Diğer bir ifadeyle rüzgâr; birbirine komşu bulunan iki basınç bölgesi arasındaki basınç farklarından dolayı meydana 
gelen ve yüksek basınç merkezinden alçak basınç merkezine doğru hareket eden hava akımıdır. Rüzgârlar yüksek ba-
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sınç alanlarından alçak basınç alanlarına akarken; dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi, yüzey sürtünmeleri, yerel 
ısı yayılımı, rüzgâr önündeki farklı atmosferik olaylar ve arazinin topografik yapısı gibi faktörlerle şekillenir. Rüzgârın 
özellikleri, yerel coğrafi farklılıklar ve yeryüzünün homojen olmayan ısınmasına / soğumasına bağlı olarak, zamansal ve 
yöresel değişiklik gösterir. Rüzgâr hız ve yön olmak üzere iki parametre ile ifade edilir. Rüzgâr hızı yükseklikle artar ve 
teorik gücü de hızının küpü ile orantılı olarak değişir. 

Rüzgâr türbinleri, rüzgâr enerji santrallerinin ana yapı elemanıdır ve hareket halindeki havanın kinetik enerjisini öncelikle 
mekanik enerjiye ve sonrasında elektrik enerjisine dönüştürür. Rüzgâr türbinleri dönüş eksenlerinin doğrultusuna göre 
yatay eksenli veya düşey eksenli olarak imal edilir. Bu tiplerden en fazla kullanılanı yatay eksenli rüzgâr türbinleridir. 
Yatay eksenli rüzgâr türbinleri, dönme eksenleri rüzgâr yönüne paralel ve kanatları ise rüzgâr yönüne dik vaziyette 
çalışırlar. Bu tip rüzgâr türbinleri bir, iki, üç veya çok kanatlı yapılır. Düşey eksenli rüzgâr türbinlerinin eksenleri rüzgâr yö-
nüne dik ve düşey olur, kanatları da düşey vaziyettedir. Düşey eksenli rüzgâr türbinlerinde rüzgârın esme yönü değiştiği 
zaman yatay eksenli rüzgâr türbinlerinde olduğu gibi herhangi bir pozisyon değiştirmesi olmaz. Elektrik üretim amaçlı 
şebeke bağlantılı modern rüzgâr türbinleri çoğunlukla 3 kanatlı ve yatay eksenli rüzgâr türbinleridir (Görsel 1).  

Pervane

Düşük Hız Mili

Yüksek Hız MiliSapma ÜnitesiKule

Dişli Kutusu
Jeneratör

Görsel 1: Yatay eksenli ve üç kanatlı rüzgâr türbini ana bileşenleri 
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Tablo 1: Rüzgâr türbini ana bileşenleri ve ilgili aksamı

TÜRBİN BİLEŞENİ AKSAM

KULE

1. Türbin Kulesi

2. Kulenin mekanik iç donanımı

3. Kule bağlantı elemanları

ROTOR

1. Kanat 

2. Rotor göbek bloğu (hub)

3. Rotor göbek bloğundaki döner tabla dişlileri veya kanat yatağı 

4. Ana veya sabit mil 

5. Kanat yönlendirme sistemi (Pitch system)

NASEL

1. Nasel ve hub dış kabinleri

2. Nasel içerisindeki iskelet yapılar (Şase) 

3. “Nasel-Kule” arasındaki döner tabla dişlisi

4. Nasel yönlendirme sistemi (Yaw system)

5. Ana mil yatağı ve varsa yatak bloğu

6. Soğutma sistemi 

7. Fren sistemi 

8. Hidrolik sistemi

ELEKTROMEKANİK  
GÜÇ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ

1. Dişli kutulu teknolojiler için dişli kutusu ve türbin jeneratörü

2. Dişli kutusuz teknolojiler için doğrudan tahrikli türbin jeneratörü

 GÜÇ SİSTEMLERİ

1. Türbin transformatörü

2. Güç dönüştürücüsü 

3. Elektronik güç kontrol ünitesi

DİĞER

1. Havacılık ikaz sistemi

2. Hız, yön, sıcaklık, basınç, nem sensörleri

3. Dâhili nasel vinçi

4. Küçük döküm parçalar ve bağlantı ekipmanı

5. Yağlama sistemi

6. Topraklama / paratoner sistemi

7. Veri izleme, sorgulama, kontrol sistemleri
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Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak 8 MW’a kadar türbinler kullanılmakla birlikte üreticiler yakın zamanda 
14 MW güce ulaşacak şekilde  yatay eksenli rüzgâr türbinlerini devreye almayı planlamaktadır. Bir rüzgâr türbini, çevre-
deki engellerin rüzgâr hız profilini değiştirmeyeceği yükseklikteki bir kule üzerine yerleştirilmiş gövde ve rotordan oluşur. 
Kanatlar ve bağlandığı göbek bloğu (hub) rotor olarak adlandırılır. 

Rotor kanatları; asgari olarak cam veya karbon elyaf iplikleri ile dokunmuş çok eksenli kumaşlar (yüzey kaplama mal-
zemesi), balsa ağacı gibi dolgu malzemeleri, epoksi veya polyester esaslı laminasyon reçineleri ve sertleştirici kimyasal 
maddeler kullanılarak üretilmekte ve yapısında rotor göbek bloku bağlantı elemanlarını bulundurur. Üç kanatlı yeni nesil 
rüzgâr türbinlerinin kanat çapları 164 m değerine ulaşmıştır. 

Rotor göbek bloku; döküm, talaşlı imalat ve gerekli yüzey işleme yöntemleriyle üretilen ve asgari olarak rotor kanatla-
rının bağlandığı döner tabla dişlileri veya kanat yatakları ile kanat yönlendirme sistemine (pitch system) ait aksamın 
monte edildiği blok yapı elemanıdır. Rotor göbek blokuna rotorun kinetik enerjisinin nasel içindeki güç aktarma organları 
veya jeneratöre aktarılmasında kullanılan düşük devirli bir ana mil monte edilir. Ana mil, dövme veya döküm teknikleriyle 
üretilen, doğrudan rotor kanatlarına bağlantılı olan bir türbin bileşenidir. Bazı rüzgâr türbini modellerinde (dişli kutusuz- 
doğrudan tahrikli rüzgâr türbinleri) ana mil yerine sabit mil kullanılır. Sabit mil, doğrudan nasel içinde sabitlenmiş ve 
üzerinde jeneratöre ait rotor veya stator gövdesinin bulunduğu makine elemanıdır. 

Rotor düşük devirli bir ana veya sabit mile bağlıdır. Rüzgârın kinetik enerjisi rotor tarafından mekanik enerjiye çevrilir 
ve düşük devirli ana / sabit milin dönüş hareketi nasel (gövde / kabin) içerisindeki iletim sistemine (dişli kutusu veya 
doğrudan tahrikli jeneratör) aktarılır. 

Rotor göbek blokunda bulunan kanat yönlendirme sistemi (pitch system) büyük önem taşır. Bu sistem sayesinde rotor 
kanatları, rüzgâr esme hızlarına bağlı olarak açısal hareket eder ve böylece maksimum performans sağlanır. Kanat 
yönlendirme sistemi; elektrik, hidrolik veya pnömatik motor / sürücü ve hareket redüktörü ve pinyon dişlisinden oluşur.

Mekanik ve elektro-mekanik türbin bileşenlerini dış ortamdan korumak için “nasel (gövde / kabin)” kullanılır. Nasel, ge-
nellikle cam elyaf, fiberglas veya alüminyum gibi hafif malzemelerden yapılan koruyucu bir kabindir ve içerisinde şase, 
ana / sabit mil, soğutma sistemi, dişli kutusu, jeneratör, fren / yağlama / hidrolik sistemler, vb. bileşenler bulunur.

Modern rüzgâr türbinlerinin rotor göbek bloku ve nasel yer seviyesinden 60-100 m yükseklikte bir kule üzerinde bulunur. 
Türbin kulesi, rotor ve nasel bileşenlerine ait aksamı taşıyan ve dış yüzeyi kumlanmış ve açık gri renge boyanmış olan 
çelik ve / veya beton yapılardan oluşan konik kesitli boru tip yapı elemanıdır. Kulenin içinde ise kablo tutucuları, düşey 
tırmanma merdiveni, platformlar, kule kapısı ve çerçevesi, bazen servis / yük asansörü ile kule giriş merdiveni bulunur.

Bir rüzgâr türbininde tanıtılan elemanlar dışında; kontrol-kumanda sistemleri, nasel yönlendirme motoru ve mekaniz-
ması, anemometre ve rüzgâr gülü gibi ölçüm cihazları da bulunur.

Atmosferde serbest olarak yer değiştiren hava, belli bir kütleye ve rüzgâr formunda hareket halinde olması nedeniyle bir 
kinetik enerjiye sahiptir. Kinetik enerji ve momentumun korunumu ilkelerinden yola çıkarak atmosferde serbest olarak 
hareket eden rüzgârın teorik gücü (Phava), “ρ” hava yoğunluğu (kg/m3), “A” rüzgârın ilerleme yönüne dik kesit alanı (m2) ve 
“v” rüzgâr hızı (m/s) olmak üzere matematiksel ifadesi aşağıdaki gibidir.

Phava=0,5 * p * v3 * A       Watt [W]                                       [1]
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Teorik rüzgâr gücünün rüzgâr türbini tarafından elektrik enerjisine dönüştürülebilen kısmı ise şöyle formüle edilir.

Pnet=0,5 * Cp * p * A * v3 * NG * ND * NC         Watt [W]         [2]

Burada; “Cp” güç faktörü (Betz Limiti – maksimum değeri: 0,59), “A” rotor dönüşü sırasında taranan süpürme alanı (m2), 
“NG” jeneratör verimi, “ND” dişli kutusu verimi ve “Nc” ise kuplaj verimidir. “Cp” güç faktörü, elde edilen şaft gücünün rüzgâr 
türbinine gelen rüzgâr gücüne oranı olarak tanımlanır. Güç faktörü maksimum %59,3 olup bu değere “betz limiti” denir. 
Günümüz teknolojisi kullanılarak iyi tasarlanmış ideal bir rüzgâr türbini için “Cp” değeri %45 civarındadır. “Cp” güç faktörü, 
kanatların dönüş hızı (Uk) ile kanatlara çarpan rüzgâr hızı (U) oranının bir fonksiyonudur Cp=f (Uk /U). Buradaki (Uk / U) 
oranı aynı zamanda “Tip-Speed Ratio – Kanat Ucu Çevresel Hız Oranı l” olarak bilinir. Bu ifadeden de anlaşılabileceği gibi 
prensip olarak, elde edilen gücün sürekli olarak maksimum seviyede olması isteniyorsa, rotor dönüş hızının, herhangi bir 
şekilde, anlık rüzgâr hızlarına göre değiştirilerek kanat ucu çevresel hız oranının maksimum “CP” değerini verebilecek bir 
optimumda tutulması gerekir. Geliştirilmiş rüzgâr türbinlerinde bu düzenleme otomatik olarak gerçekleştirilir. 

Rüzgâr türbinleri, elektrik enerjisi üretimine ancak belirli bir rüzgâr hızında başlayabilir. “Cut-in” adı verilen bu rüzgâr 
hızının altında sistem tamamen durur. Sistemden elde edilen elektrik enerjisi rüzgâr hızıyla birlikte artar. Her bir rüzgâr 
türbini için belirlenmiş bir rüzgâr hızında, sistemden elde edilen güç en büyük değere ulaşır. Bu en büyük güce “nominal 
güç” ve bu rüzgâr hızına “nominal hız” adı verilir. Rüzgâr hızının, nominal hız değerini aşması halinde sistemden elde 
edilecek güç nominal güç kadar olur. Sistemin hasar görmemesi için belirli bir rüzgâr hızından sonra rüzgâr türbinlerinin 
stop konumuna geçmesi otomatik olarak sağlanır. Bu maksimum hıza sistemin “Cut-out” hızı adı verilir. Diğer bir ifadey-
le, bir rüzgâr türbini Cut-in ve Cut-out rüzgâr hızları arasında enerji üretimini gerçekleştirir. Modern rüzgâr türbinlerinin 
Cut-in hızları 3-4 m/s, nominal hızları 11-15 m/s ve Cut-out hızları ise 25-30 m/s arasındadır.
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8.3. RES Proje Geliştirme Aşamaları

Genel olarak RES projesi geliştirme aşamaları Görsel 3’te gösterilen safhalardan oluşur.

Ön araştırmanın
yapılması

Etüt ve araştırma

Arazi seçimi

Veri toplama

Rüzgâr ölçümü

Modellerle çalışma

Potansiyel 
değerlendirmesi

Kaba maliyet çıkarılması

Ekonomik değerlendirme

Projenin ön değerlendirmesi

Ön fizibilite çalışması

6 aylık rüzgâr
ölçümü

WASP, Windpro
Windfarmer vb

Tecrübelere göre
bütçe hazırlama

Finansman alternatifleri
ile nihai değerlendirme

Görsel 3: RES proje geliştirme aşamaları

8.3.1. Rüzgâr Potansiyeli Açısından Uygun Alanların Belirlenmesi (Etüt & Arazi Seçimi)
Mevcut rüzgâr enerjisi potansiyelinden maliyet etkin bir şekilde yararlanmanın temelini; rüzgâr potansiyeli belirleme ve 
elde edilecek güvenilir ölçüm verileri yardımıyla tesis kurulumuna ilişkin teknik / ekonomik fizibilite çalışmalarının titizlik-
le yapılması oluşturur. Rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin (RES) kurulumuna ilişkin olarak proje geliştirme, 
ilk yatırım, işletme dönemi ve finansman maliyetleri gibi temel parametreler dikkate alınarak yatırım geri dönüş süresi 
ve iç kârlılık oranları gibi ekonomik göstergelerin belirlenmesi büyük önem arz eder. Bu hesaplamalar için bilinmesi ge-
reken en kritik parametre kurulacak rüzgâr türbinlerinden üretilecek yıllık net elektrik enerjisi miktarıdır.

RES’lerin ekonomisi üretilebilecek enerji miktarına bağlı olur. Rüzgârın teorik gücü esas olarak hızının küpüyle orantılıdır. 
Bu nedenle rüzgâr hızlarının yüksek olduğu alanlara kurulan RES’lerden daha fazla elektrik enerjisi üretilir ve dolayısıyla 
bu santraller daha ekonomik olur. Bu nedenle, rüzgâr santrali yatırımları için ilk yapılması gereken rüzgâr hızları yüksek 
proje sahalarının tespit edilmesidir. Bu tür sahaların tespit edilebilmesi için yapılması gereken ilk çalışma rüzgâr hızla-
rının yaklaşık tahmini değerlerini belirlemektir. Tahmini rüzgâr hızlarının belirlenebileceği ilk başvuru kaynağı ise rüzgâr 
atlaslarıdır. Rüzgâr atlaslarının yanı sıra düşünülen yerlere yakın meteoroloji ve konu ile ilgili kurumlarının veya başka 
şirketlerce yapılmış rüzgâr ölçüm verileri de bir fikir verebilir.
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Ülkemizin rüzgâr enerjisi potansiyelinin belirlenmesi ve RES kurulabilecek sahaları saptamak amacıyla çeşitli bölgeler-
de doğrudan rüzgâr verisi elde etmeye yönelik enerji amaçlı rüzgâr ölçümleri yapıldı. Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı tarafından Türkiye rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA) hazırlandı. Bu çalışmalar rüzgâr hızlarının yüksek 
olduğu alanlar hakkında bir ön fikir verir. 

Rüzgâr atlaslarının yanı sıra, RES kurulacak yerlerin tespitinde doğanın kendisi gerçek bir yol göstericidir. Arazinin to-
pografik yapısı, bitki örtüsü, ağaçlar, çalılıklar gibi biyolojik ve coğrafi göstergeler, rüzgârın oluşturduğu jeolojik belirtiler 
(aşınmalar, erozyon) önemli ipuçları verir. Ayrıca; yöre halkının gözlemleri, eski yel değirmen kalıntıları ve rüzgârı çağrış-
tıracak yerel, sosyal ve kültürel belirtiler (tepe isimleri, maniler vb.) rüzgâr varlığını işaret eder. 

Rüzgârın fiziksel nesneler üzerinde oluşturduğu etkilere göre hazırlanmış ve saha incelemesinde rüzgâr hızlarının kaba-
ca tahmininde kullanılan bir takım standart çizelgeler de mevcuttur. Bu çizelgelerin başında Beaufort ve Griggs-Putnam 
skalaları gelir. Beaufort Skalası Tablo 2’de, Griggs-Putnam Skalası ise Tablo 3’te görülebilir.

Tablo 2: Beaufort Skalası

Beaufort No Rüzgâr Hızı (m/s) Açıklama

0 0,0 - 0,2 Duman dikey olarak yükselir.

1 0,3 - 1,5 Duman hafif esinti ile yükselir.

2 1,6 - 3,3 Yapraklar kıpırdar. Esinti insan yüzünde hissedilir.

3 3,4 - 5,4 Yapraklar ve ince dallar hareket eder.

4 5,5 - 7,9 İnce dallar hareket eder. Kâğıt ve tozlar yükselir.

5 8,0 - 10,7 Ağaçlar sallanmaya başlar.

6 10,8 - 13,8 Büyük ağaç dalları hareket eder. Şemsiyenin kontrolü zorlaşır.

7 13,9 - 17,1 Büyük ağaçlar sallanır, yürüme zorluğu fark edilir.

8 17,2 - 20,7 Ağaçlardaki ince dal ve çöpler kırılır. Yürümek iyice zorlaşır.

9 20,8 - 24,4 Binalarda hafif hasar oluşur. Çatı kiremitleri sökülmeye başlar.

10 24,5 - 28,4 Binalar hasar görür. Büyük ağaçlar kökünden sökülür.

11 28,5 - 32,6 Geniş ölçekli hasar olur.

12 >32,7 Aşırı derecede hasar meydana gelir.
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Tablo 3: Griggs-Putnam Skalası

0
Bozunum Yok

II
Hafif Bozunum

IV
Tam Bozunum

VI
Tam Savurma

I
Çalılıklarda
Hafif Bozunum

III
Orta Bozunum

V
Kısmi Savurma

VI
Uçurma

I II III IV V VI VII
Rüzgâr Hızı 

(mph) 7-9 9-11 11-13 13-16 15-18 16-21 22+

Rüzgâr atlasları, duyumlar, saha gözlemleri ve kuruluşların yaptığı ölçüm kayıtları ile kabaca belirlenen yerde bizzat 
arazi çalışması yapılarak yukarıdaki örneği verilen çizelgeler yardımıyla tahmini rüzgâr hızları belirlenir. Ayrıca, el anemo-
metresi ile belli bir sıklıkta ve sürede anlık rüzgâr hızlarının tespit edilmesi de yararlı olur. Yapılan ön çalışmalar sonucu 
belirlenen tahmini ortalama rüzgâr hızları 5-7 m/s civarında ise rüzgâr kaynağın ekonomik olarak değerlendirilebileceği 
düşünülmelidir.

Rüzgâr enerjisi potansiyel atlasları da RES yatırımı yapılabilecek sahalar hakkında ön fikirler verebilir. Türkiye için Elekt-
rik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) tarafından 2007 yılında Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA) geliştirildi. 
REPA ile özellikle rüzgâr enerjisi uygulamalarında yatırım yapılabilecek proje sahaları kolaylıkla belirlenir, ön fizibilite 
çalışmaları yapılabilir, rüzgâr kaynağı arama amacıyla yapılan çalışmalar ortadan kaldırılarak zamandan ve ekonomiden 
tasarruf sağlanır ve kullanıcılar ile enerji planlamacılarının veriye dayalı kararlar almaları kolaylaşır. 

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası; meteorolojik olayları simule etmek için kullanılan orta ölçekli sayısal bir hava 
tahmin modeli (Weather Research and Forecast Modeli İleri Araştırmalar sürümü- WRF), bu modelle üretilen rüzgâr 
verileri (hız, yön, sıcaklık, basınç) üzerindeki topografya ve yerel etkileri hesaplamalara katan küçük ölçekli bir rüzgâr 
akış modeli ve coğrafi bilgi sistemi (CBS) yazılımları kullanılarak hazırlandı. WRF sayısal hava tahmin modelinde; iklim 
verileri, NCEP/NCAR re-analysis veri kümeleri, yükseklik, toprak nemliliği, arazi örtüsü ve yüksek çözünürlüklü topograf-
ya verileri kullanıldı.  
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REPA’dan elde edilebilecek noktasal rüzgâr kaynak bilgileri aşağıda belirtiliyor:

 ►  30, 50, 70 ve 100 metre yükseklikler için 200 m çözünürlüklü rüzgâr hızları 

 ►  50 ve 100 metre yükseklikler için 200 metre çözünürlüklü Weibull dağılım parametreleri 

 ►  50 ve 100 metre yükseklikler için 200 metre çözünürlüklü yıllık rüzgâr güç yoğunluğu değerleri

 ►  50 metre yükseklik ve 200 m çözünürlükteki rüzgâr verisinden oluşturulmuş yıllık rüzgâr sınıfı 

 ►  50 metre yükseklik ve 200 m çözünürlükteki yıllık rüzgâr verisinden oluşturulmuş ve 1 MW gücündeki bir referans 
rüzgâr türbini kullanılarak hesaplanmış kapasite faktörü değerleri

 ►  0 ve 50 metre yüksekliklerindeki atmosferik basınç değerleri

 ►  2 ve 50 metre yüksekliklerindeki sıcaklık değerleri

RÜZGÂR HIZI
(m/s)

10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0

Görsel 4: Yıllık ortalama rüzgâr hız dağılımı haritası – 50 m (REPA)

İlave olarak Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Atlası, Avrupa Birliği finansmanı ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın 
destekleriyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda güncellendi ve elde edilen rüzgâr kaynak bilgileri 
2020 yılı Mayıs ayında teslim edildi. 100 m x 100 m çözünürlüğünde olacak şekilde güncellenen  Türkiye Rüzgâr Enerjisi 
Potansiyeli Atlası ile yer seviyesinden 30, 60, 100 ve 150 metre yükseklikler için rüzgar kaynak bilgileri (rüzgar hızı, We-
ibull-A ile Weibull-k parametreleri, sıcaklık, basınç ve hava yoğunluğu) ve 30 ve 100 metre yükseklikler için rüzgar yönü 
verileri üretildi ve bu parametreler kullanılarak güç yoğunluğu, rüzgar sınıfı ve 3 MW gücündeki bir rüzgar türbini için 
kapasite faktörü ile yıllık enerji üretimi değerleri hesaplandı.

Bu güncelleme ile elde edilen rüzgâr kaynak bilgileri, gelişen rüzgâr türbini teknolojileri, günümüz yatırım maliyetleri ve 
değişen kullanılamaz alan kabulleri gibi faktörler dikkate alınarak Türkiye’de kurulabilecek rüzgâr elektrik santrallerinin 
toplam kapasitesinin revize edilmesi çalışmalarına devam ediliyor.
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RÜZGÂR  
HIZI
(m/s)

2,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5

10,0

Görsel 5: 100 m yükseklikte rüzgâr hızı dağılımı

Ön etütler ve ofis çalışmaları neticesinde elde edilen bilgiler çok olumlu olsa bile seçilen proje sahası çevre, arazi değer-
leri, elektrik bağlantısı, topografya ve yasaklı koruma alanları gibi kriterler bakımından incelendiğinde RES kurulmasına 
elverişli olmayabilir. Bu nedenle, RES kurulmasının uygun olabileceği değerlendirilen proje sahası uygun ölçekte ve 
kalitede hazırlanmış haritalarla (1/25000 ölçekli) bizzat gidilerek yerinde incelemeler yapılmalı, kamu kurumlarıyla gö-
rüşülerek aşağıda sıralanan sorulara cevaplar aranmalıdır.

1. Yeterli rüzgâr var mı? (Yöre halkıyla görüşülebilir)

2. Bölgede geçmişte veya günümüzde rüzgâr enerjisi uygulaması var mı?

3. Rüzgârın bitki örtüsü ve arazi üzerinde etkisi var mı? Eğer varsa bu nasıl bir etki?

4. RES kurmaya müsait yeterli genişlikte arazi mevcut mu?

5. Proje sahasının mülkiyeti ve kullanım durumu nasıl? Saha; sit, doğal koruma, milli park ve nitelikli orman gibi inşaat 
yapılması mümkün olmayan yasaklı (kullanılamaz) veya belli izinler sonucu rüzgâr santrali kurulabilir sahalardan 
mı?

6. Proje sahasının mevcut imar durumu nasıl? Kurulacak bir RES için imar planları onaylanır mı?

7. Proje sahasının doğal yaşam etkinlikleri ve ekolojik açıdan önemi nedir? ÇED süreçlerinde bir olumsuzluk yaşana-
bilir mi? 

8. Yöre halkının rüzgâr santralleri hakkındaki görüşleri nasıl?

9. Sahanın buzlanma, yağmur, yıldırım ve atmosferik kararlılık durumları nasıl?

10. Proje sahasının hâkim rüzgâr yönüne göre durumu nedir?
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11. Proje sahasının yerleşim yerlerine ve ulaşım yollarına olan uzaklığı ne durumda? Yeni ulaşım yolları gerekecek mi? 

12. Proje sahasının enerji nakil hatları ile trafo merkezlerine olan uzaklığı ne kadar? 

13. İletim / dağıtım hatları ile trafo merkezinin güç kapasitesi ne durumda?

14. Proje sahası yakınında radar, uzun mesafeli alıcı-verici antenler, TV ve PTT link istasyonları var mı?

15. Proje sahasının yol ve diğer çalışmalar için işlenme kolaylığı var mı?

16. Proje sahasının bitki örtüsü nasıl?

17. Proje sahasında imar plan onayları yapılmasına engel bir durum var mı?

18. Proje sahası önlisans / lisanslı bir proje sahasıyla kesişiyor mu / çakışıyor mu? Öyleyse kesişen sahadaki türbin-
lerin rüzgârını etkiliyor mu?

19. Proje sahasının Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ile kesişme / çakışma durumu var mı?

20. Proje sahasına kurulacak bir RES bölgedeki kuş hareketliliğini ve geçişlerini engeller mi?

Proje sahalarının aşağıda belirtilen koruma alanları içerisinde olmaması da büyük önem taşır. 

1. Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar 

a) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları ve tabiat koruma alanları,

b) Yaban hayatı koruma sahaları ve yaban hayvanı yerleştirme alanları,

c) Kültür varlıkları, tabiat varlıkları, sit ve koruma alanı olarak tanımlanan alanlar

d) Su ürünleri istihsal ve üreme sahaları 

e) Hassas kirlenme bölgeleri

f)  Özel çevre koruma bölgeleri olarak tespit ve ilan edilen alanlar

g) Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler

h) Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar

i) Zeytinciliğin Islahı Hakkında Kanun’da belirtilen alanlar

j) 4342 sayılı Mera Kanunu’nda belirtilen alanlar

k) Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen alanlar

2. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli alanlar

a) Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları”nda belirtilen I. ve II. Koruma   Bölgeleri, “Akdeniz Foku Yaşama ve 
Üreme Alanları”.
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b) “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca korumaya alınan alanlar.

i. “Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol” gereği ülkemizde “Özel Koruma Alanı” ola-
rak belirlenmiş alanlar.

ii. “Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit” listesinde yer alan alanlar.

iii. “Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin” yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar.

c) Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen kültürel, tarihi ve 
doğal alanlar.

3. Korunması gereken alanlar

a) Onaylı çevre düzeni planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit edilen ve yapılaşma yasağı getirilen 
alanlar (tabii karakteri korunacak alan, biyogenetik rezerv alanları, jeotermal alanlar ve benzeri).

b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi    kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III 
ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda kullanılan I. ve II. sınıf ile, özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı.

c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-
git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların 
yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden 
itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler.

d) Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları.

e) Bilimsel araştırmalar için önem arz eden ve / veya nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türler ve ülkemiz için ende-
mik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv, benzersiz özelliklerdeki 
jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar.

Araştırma sahasında rüzgâr varlığının tahmini değeri ve yukarıda sıralanan kriterlere bulunulan cevaplar dikkate alınarak 
yatırımın teknik, idari, ticari ve sosyo-kültürel olarak verimli olabileceği sonucuna varıldığında ilgili sahada ölçümlere 
dayalı rüzgâr potansiyelinin belirlenmesine yönelik gerekli çalışmalara başlanmalıdır. 

8.3.2. Enerji Amaçlı Rüzgâr Ölçümleri ve Veri Değerlendirme
Proje sahası için yapılan değerlendirme çalışmalarında RES için yatırım kararının alınması durumunda sahanın veriye 
dayalı gerçek rüzgâr potansiyelinin belirlenmesi amacıyla rüzgâr ölçümlerine başlanması gerekir.

Proje sahasının büyüklüğü, sahanın topografik yapısı ve yatırım için kullanılabilecek finansal kaynak gibi kriterler dikkate 
alınarak bir veya birkaç yerde öngörülen proje sahasını temsil eden noktalarda rüzgâr ölçüm istasyonu (RÖİ) kurulma-
lıdır. 

RES’in projelendirilmesi, önlisans / lisanssız üretim başvurusunun yapılması, olası bağlantı hakkı yarışmalarında katkı 
payı veya fiyat teklifinin belirlenmesi, finansman görüşmeleri, inşaat / kurulum aşaması ve işletme döneminde alınacak 
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her türlü kararın güvenilir ölçüm verisine dayalı olarak alınması gerektiğinin oldukça önemli olduğu asla unutulma-
malıdır. Bu bağlamda “Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları için Yapılacak Rüzgâr ve Güneş Ölçümleri 
Uygulamalarına Dair Tebliğ” (No: 2012/01) hükümlerine uyulmalıdır.

Rüzgârın özellikleri yerel coğrafi farklılıklar ve yeryüzünün homojen olmayan ısınmasına / soğumasına bağlı olarak, 
zamansal ve yöresel değişiklik gösterir. Bu nedenle büyük ölçekli RES kurmak, uzun süreli sağlıklı rüzgâr ölçümlerini ve 
kapsamlı fizibilite çalışmalarını beraberinde getirir. Bu amaçla teknik olarak yapılması gereken ilk çalışma, sahayı en iyi 
şekilde temsil eden uygun nokta veya noktalara RÖİ kurarak fizibilite çalışmalarında kullanılması gereken rüzgâr hızı, 
rüzgâr yönü, çevre sıcaklığı, basınç vb. gibi parametreleri ölçmektir.

Rüzgâr hızı ve yönünü belirlemek amacıyla yapılan ölçümler amacına göre değişir. Meteorolojik amaçlı (klimatolojik, 
sinoptik, hava kirliliği vb.) yer rüzgârı ölçümlerinde Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) kurallarına göre standart ölçüm 
yüksekliği 10 metredir. Enerji amaçlı rüzgâr ölçümlerinde ise rüzgâr hızı, rüzgâr yönü gibi değerler asgari 60 m ve müm-
künse kurulması planlanan rüzgâr türbininin kule yüksekliğinde (hub) olacak şekilde periyodik olarak 10’ar dakikalık 
zaman dilimlerinde en az bir yıl süreyle ölçülür.

Minimum ölçüm direği yüksekliği 60 m olmasına rağmen en ideali ölçümlerin rüzgâr türbinlerinin kule yüksekliklerinde 
yapılmasıdır. Ancak, başlangıçta ölçüm verileri kullanılarak belirlenmesi gereken proje sahasının rüzgâr rejimi bilinme-
diğinden proje sahası için hangi rüzgâr türbininin en uygun olacağı analiz edilemez. Bu nedenle, ölçüm direkleri genel-
likle daha az yüksekliklerde olur. Proje sahasının pürüzlülük yapısı, eğimi, düz veya kompleks olma durumuna göre 60 
metreden daha yüksek ölçüm yükseklikleri seçilmelidir. Günümüz rüzgâr türbin teknolojileri ve kule yükseklikleri dikkate 
alındığında genellikle 80 metre yüksekliğindeki ölçüm direklerinin tercih edildiği görülür. 

Standartlarına uygun bir rüzgâr ölçüm istasyonundan elde edilen güvenilir ölçüm verileri ile:

1. Proje sahasındaki rüzgâr hızlarının zamansal değişimleri görülür.

2. Rüzgârın hangi yönden ne kadar süre ile ve ne sıklıkta estiği bilinir.

3. Proje sahasının türbülans yoğunluğu hesaplanır.

4. Proje sahasında ekonomik olabilecek en uygun rüzgâr türbin modeli belirlenir.

5. Proje sahasına kurulacak en uygun türbin yerleri ile kule yüksekliği optimize edilebilir. 

6. RES’in yıllık enerji üretimi hesaplanır.

7. Ekonomik analiz çalışmaları yapılabilir

Rüzgâr ölçümleri, 17/06/2014 tarihli ve 29033 sayılı “Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları İçin Yapı-
lacak Rüzgâr ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ” esaslarına göre yapılır. Tebliğe göre kurulması gereken 
“Rüzgâr Ölçüm İstasyonu Şematik Gösterimi” Görsel 6’da veriliyor. 
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1 Anemometre

2 Rüzgâr Yönü Sensörü

3 • Siper

   • Hava Sıcaklığı Sensörü

   • Nisbi Nem Sensörü

4 • Pano

   • Basınç Sensörü

   • Ölçüm Kayıt Cihazı

5 GPRS Anteni

6 Güneş Enerjisi Paneli

7 Yıldırım Yakalama Ucu

8 İkaz Lambası

Görsel 6: Rüzgâr ölçüm istasyonu şematik gösterimi

Öncelikle, rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurulacak sahayı temsil edebilecek özellikte istasyon sayısı ve bu istas-
yonların kurulacağı optimum nokta / noktaların yerleri belirlenmelidir. Bu amaçla; proje sahasına kurulması düşünülen 
türbin sayısı (kanat çapı, kapasitesi), sahanın iklimsel özellikleri, büyüklüğü, bitki örtüsü ve topografik yapısı ve gözle-
nen hâkim rüzgâr yönü dikkate alınarak Tablo 4’te belirtildiği şekilde istasyon kurulumuna yönelik yeterli çalışma alanı 
mevcudiyeti ile seçilen nokta / noktalara ulaşım imkânları, bu noktaların zemin yapısı, GSM kapsama durumu, arazi 
mülkiyeti ve alınması gereken izinler gibi hususlar araştırılmalıdır. 
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Tablo 4: RÖİ Kurulumu İçin İhtiyaç Duyulan Alan

Direk Merkezi
Lante Kazık
Yerleri

Vinç/Trifor
Bağlantı Kazıkları

Hâkim Rüzgâr
Yönü

Direk Yüksekliği A B C D E

40 m 45,72 25,91 16,76 51,81 9,14

50 m 54,86 32,00 16,76 64,00 9,14

60 m 65,53 36,57 36,57 73,15 9,14

80 m 85,34 41,14 25,91 82,30 9,14

RÖİ’de ölçülmesi gereken meteorolojik değişkenler ve algılayıcının adı şöyledir:

Değişken adı Ölçen Cihaz (sensör)

Rüzgâr Hızı Rüzgâr Hız Ölçer (Anemometre)

Rüzgâr Yönü Rüzgâr Yön Ölçer

Hava Sıcaklığı Hava Sıcaklık Ölçer (Termometre)

Bağıl Nem Bağıl Nem Ölçer

Hava Basıncı Basınç Ölçer (Barometre)

Ölçüm direği ve sensörlerin maliyeti, türüne ve bunların markasına, sayısına ve kalibrasyon belgeli olmasına göre de-
ğişkenlik gösterir, piyasada çeşitli tip ve modellerde ölçüm direkleri ve sensörleri bulunur. Sektörde ve özellikle finans 
kurulumlarınca kabul görenlerin tercih edilmesi önerilir. 
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Ölçümlerdeki çok ufak gibi görünen bir fark bile yatırımın ekonomikliğini etkileyebilir ve planlanan yatırım için risk ge-
tirebilir. Bu nedenle, RÖİ’de kullanılacak tüm sensörler / cihazlar mutlaka MEASNET Standartlarına göre kalibrasyon 
sertifikalı olmalıdır. Ölçüm istasyonunda kullanılan tüm sensörlerin kalibrasyon süresi, üretici veya kalibrasyonu yapan 
kuruluş tarafından başka bir tanımlama yapılmamışsa, kalibrasyon tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olur. Süresi bittiğinde 
kalibrasyon sertifikalı ölçüm sensörleriyle ölçüme devam edilmelidir. Bu arada, özellikle anemometre ve rüzgâr yönü öl-
çüm cihazlarını yedekli düşünmek fayda sağlar. Herhangi bir ölçüm sensörü bozulduğunda çok kısa bir sürede yenisiyle 
değiştirilmelidir. Ölçüm sensörleri Tablo 5’te belirtilen asgari özellikleri sağlamalıdır. 

Tablo 5: RÖİ’de kullanılacak sensorların asgari özellikleri

Sensör Adı İstenilen Özellikler

Rüzgâr Hız Ölçer

Ölçüm aralığı : 0 - 75 m/sn 
Eşik değeri : 0,5 m/sn 
Çözünürlük : 0,1 m/sn
Doğruluk    : ± 0,5 m/s (5 m/sn’ye kadar)      
                               ± 10 %  (5 m/s’nin üzerinde)
Mesafe sabiti : 2 -  5 m

Rüzgâr Yön Ölçer
Ölçüm aralığı : 0 - 360°
Çözünürlük : 1°
Doğruluk  : ± 5°

Hava Sıcaklığı Ölçer
Ölçüm aralığı :- 40 °C ile + 60 °C 
Çözünürlük : 0,1 °C
Doğruluk             : ± 0,3 °C 

Hava Nemi Ölçer
Ölçüm aralığı : %0 ile %100
Çözünürlük : %1
Doğruluk   : %3

Basınç Ölçer

Ölçüm aralığı : 750 - 1050 hPa
Çözünürlük : 0,5 hPa
Doğruluk             : ± 1,0 hPa (tam ölçüm aralığında)
Kararlılık   : ± 0,5 hPa / yıl

Rüzgâr ölçüm direği ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken temel hususlar ve bazı öneriler aşağıdaki gibidir: 

1) Rüzgâr ölçüm istasyonları civarındaki yakın çevresel engeller, ölçülen rüzgâr hız ve yön değerlerini kayda değer 
ölçüde etkiler. Binalar, ağaçlar gibi yakın çevresel engeller rüzgâr hızını ve yön profilini oldukça değiştirir, engel etra-
fında türbülansa neden olur ve rüzgâr verilerinin sağlıklı olmasını engeller. Bu nedenle rüzgâr ölçüm istasyonlarının 
yeri, civarda fazla engel olmayacak şekilde seçilmelidir. 
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2) Ölçüm direğinin kurulum ve işletilme döneminde her türlü güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır. 

3) Harita Genel Müdürlüğü’ne “düşey engel verisi” bildirimi yapılmalı ve ilgili tüm kurumlar bilgilendirilmelidir.

4) Rüzgâr ölçüm direği, korozyon ve paslanmaya karşı dayanıklı sıcak daldırma galvaniz kaplamalı boru veya kafes 
yapı şeklinde olmalıdır. Kafes direkler sağlamlık açısından son derece güvenilirdir. Birim ağırlığı boru direklere kıyas-
la genel olarak daha azdır. Ayrıca, kafes direkler boru tip direklerin kullanılamadığı yükseklikler için tercih edilmelidir.

5) Kafes direkler tırmanma kolaylığı olduğundan ölçüm cihazlarında herhangi bir sorun tespit edildiğinde, direk yere 
indirilmeden gerekli müdahale yapılabilir.

6) Ölçüm direkleri kendi ağırlıklarının yanı sıra buz ve rüzgâr yüklerine de maruz kalır. Bu nedenle ölçüm direkleri bu tür 
yüklere dayanıklı olacak şekilde dizayn edilmelidir. Özellikle boru tip direklerin çapları ve et kalınlıkları oldukça önem-
lidir. İstasyonun kurulacağı alanın buzlanma, kar örtüsü gün sayısı gibi iklim özellikleri mutlaka dikkate alınmalıdır.

7) Tüm direk, bağlantı kolları, ek malzemeleri ile gergi mekanizmaları paslanmaz malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

8) Direk ve kolların dikey ve yatay konumları ile dengesini kaybetmemesi için direk, farklı yüksekliklerden yeterli sayıda 
gergi telleri ile zemine sabitlenir. Gergi telleri paslanmaz malzemeden imal edilmiş halat olmalı ve kışın oluşabilecek 
buz yüküne ve gergiye dayanmalıdır. Gergi telleri, zeminin özelliğine göre beton ankraj, kimyasal çelik dübel gibi 
yöntemlerle sabitlenir. 

9) Rüzgâr ölçüm istasyonunda can ve mal emniyetine yönelik, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması amacıyla koruma 
çiti ve uyarı tabelaları konmalıdır. 

10) Rüzgâr direğinin hava taşıtlarına tehlike oluşturmasını önlemek için direğin tepesine kırmızı ışık yayan LED aydınlat-
malı en az 1 adet uygun bir ikaz lambası kurulmalıdır. Rüzgâr direği, kırmızı ve beyaz olarak iki renkte boyanmalıdır.

11) Rüzgâr hız ve yön ölçümü ana ölçüm seviyelerinde (birincisi 30 m yükseklikte, ikincisi direğin en üst noktasında) 
yapılmalıdır. En üstte bulunan anemometre direk ekseni üzerinde monte edilebilir. En üst seviyedeki anemometrede 
arıza meydana gelmesi ihtimaline karşın, ikinci bir anemometrenin uygun şekilde monte edilmesi tavsiye edilir.

12) Daha yüksek bir direk kurarak, ara seviyelerde de ilave ölçümler yapılmalıdır. 

13) Anemometrelerin montajında Görsel 7 ve Görsel 8’de belirtilen mesafelere uyulmalıdır. 

14) Anemometrelerden biri direğin en üst noktasına ve direğin ekseninde kurulabilir.

15) Anemometrenin türbülans etkisinde kalmaması için rüzgâr yön ölçer, anemometreden 1,5 ile 2,5 m aşağıya kurula-
bilir.

16) En üst seviyedeki anemometrede arıza meydana gelmesi ihtimaline karşın, ikinci bir anemometre kurulacaksa, en 
üst noktadaki anemometreden 1,5 m aşağıya kurulabilir (Görsel 9).
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Görsel 7: Boru Tipi Direk Görsel 8: Kafes Tipi Direk

Yatay Kol uzunluğu> 2,5 m   ( 8,5 x D ) Yatay Kol uzunluğu > 2 m
( 5 x D1 – 5,7 x D1 )

Düşey Kol uzunluğu = (15 x D2) Düşey Kol uzunluğu = (15 x D2)

Yatay kolların mümkün olduğunca hâkim rüz-
gâr yönüne dik konuşlandırılmalıdır.

Görsel 9:  Direğin en üst noktasındaki anemometreler
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17) Anemometrelerden ikincisinin 30 m yüksekliğe kurulması zorunludur (Görsel 10).

18) Rüzgâr yön ölçer, anemometrelerden dolayı oluşacak türbülans etkisinde kalmaması için 1,5 ile 2,5 m yukarı veya 
aşağı kurulabilir.

19) Hava sıcaklığı ve nem ölçer direğin en az 3 m yüksekliğine, güneş radyasyonundan doğrudan etkilenmeyecek ve 
hava sirkülasyonunu sağlayacak siper içerisine konularak direğe kurulumu yapılmalıdır. 

20) Yatay bağlantı kollarının direğe bağlantısı sağlam olmalı ve yatay durmalı, titreşim ve sallanma yapmamalıdır. Dü-
şey kollar yatay eksene dik olacak şekilde (direğe paralel) kurulur.

Görsel 10: 30 metre yüksekliğindeki anemometreler

21) Ölçüm istasyonunun yıldırımdan ve ani voltaj dalgalanmalarından korunması için etkin bir yıldırımdan korunma ve 
topraklama sistemi kurulmalıdır. Önerilen yıldırımdan korunma ve topraklama sistemi aşağıda tanımlanıyor:

a) Direğin en üst seviyesindeki anemometreden en az 50 cm yukarı çıkacak ve anemometreyi 60° açıyla koruya-
bilecek uzunlukta (2 – 2,5 m) som bakır yıldırım yakalama çubuğu konmalıdır. 

b) Bu yakalama ucu, direğe mekanik olarak sabitlenmiş iniş iletkeni ile yere çakılacak en az iki adet topraklama 
çubuğuna bağlanması ve topraklama direnci en fazla 10 Ω olacak şekilde topraklama yapılmalıdır.

c) Tüm topraklamalar aynı noktaya bağlanılarak eş potansiyel sağlanmalıdır.

d) Topraklama iniş iletkeni boğum veya sarkık görüntü yaratmayacak şekilde ölçüm direğine mekanik olarak 2 m 
aralıkla sabitlenmelidir.
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22) Tüm sensör ve enerji kabloları, cihaz emniyeti, görsel iyileştirme, direk üzerinde yük ve titreşim oluşturmaması için 
düzgün bir şekilde 1 m aralıkla direğe ve kollara klipsle bağlanmalıdır.

23) Montajı bitmiş bir ölçüm direğindeki ölçüm aletlerinin hepsi tek bir direk üzerine monte edilmelidir.

24) Veri toplama ünitesinde sensör, enerji ve iletişim sistemi bağlantıları dayanıklı ve anlaşılır şekilde etiketlenmelidir.

25) Anemometrelerin ve rüzgâr yönü ölçüm cihazlarının soğuk hava koşullarında donması ve dolayısıyla veri kaybı ya-
şanmaması için ısıtıcılı türden seçilmesi önerilir. Bu durumda sensörlerin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 
önlemler (PV, akü, doğrudan enerji hattı çekimi) alınmalıdır.

26) Ölçüm sensörleri, boru veya kafes direğe sıkı bir şekilde sabitlenmiş ve sallanmaması gereken taşıma kollarına 
monte edilir.

27) Taşıma kolları direk eksenine dik olacak şekilde monte edilmelidir.

28) Taşıma kollarının hatalı montajı sürekli türbülans ve gölgeleme meydana getirir. Bu durum rüzgâr ölçümleri üzerin-
de olumsuz etki yaratır. 

29) Özellikle anemometreler, bütün yönlerdeki engellerden arınmış bir şekilde monte edilmelidir. 

30) Ölçüm istasyonundan periyodik olarak verilerin toplanması ve ölçüm cihazlarının sağlıklı ölçüm yapması sağlanma-
lıdır. 

31) Teknik eleman ve gerekli donanım hazır bulundurulmalıdır.

32) Ölçüm direği kurulduktan 1 hafta sonra, her mevsim geçişinde ve aylık veri alımında sistem gözden geçirilmeli gergi 
halatlarının ayarları yapılmalıdır.

33) İstasyonda yapılan her türlü işlem (data transferi, pil-sensör değişimi, halatların durumu, yapılan her türlü bakım-o-
narım vb.) raporlanmalıdır.

34) Olası arızalara müdahaleyi kolaylaştırmak için anlık ölçümler GSM üzerinden gözlenmelidir. 

35) Ölçüm direğindeki tüm sensörler ve topraklama kabloları veri kayıt cihazının (data logger) ilgili kanallarına bağlan-
malıdır (Görsel 11). Hangi ölçüm sensörünün hangi kanala bağlandığı not alınmalıdır. 
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Görsel 11: Ölçüm kayıt cihazı kanalları (ekran görüntüsü)

Rüzgâr ölçüm istasyonlarında ölçülen parametreler, ölçüm yükseklikleri, ölüm istasyonunun kurulduğu noktanın rakım 
bilgisi, veri kayıt depolama cihazının (data logger) ilgili kanal nosu, kalibrasyon sertifika numaraları, sensörlerin offset ve 
slope değerleri ve ölçüme başlama / bitiş tarihlerini içeren bilgilerin bulundurulduğu ve bir örneği Tablo 6’da verilen kayıt 
belgesi oluşturulmalıdır. Ölçülen parametrelerin kaydedildiği cihazda bulundurulacak olan GSM veri hattının numarası 
da bu belgede yer almalıdır.
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Tablo 6: RÖİ kayıt belgesi örneği

Ölçülen
Parametreler ve 
Cihaz Modeli

Ölçüm 
yüksekliği

(m)

Data Logger 
Kanal No

Seri 
No Kalibrasyon No Ofset (m/s)

(B)
Slope

(A)

GSM data hattı nu-
marası

Rakım (m)

Ölçüme başlama 
tarihi

Ölçüm tamamlama 
tarihi

Rüzgâr hızı

V1 = …

V2 = …

V3 = …

Rüzgâr yönü
Y1=…

Y2=…

Sıcaklık …

Basınç …

Ayrıca, ölçüm direğindeki sensörlerin montaj yükseklikleri, sensörleri taşıyan travers kolların kuzey doğrultu ile yaptığı 
açı, sensör seri numaraları ve özellikle kurulduğu yerin koordinatlarının yer alacağı bir çizim hazırlanmalıdır. Örnek bir 
ölçüm direği konfigürasyonu Görsel 12’de görülüyor.

Direk Tipi   : Boru

Direk Yüksekliği    : 80 metre

Sensörler ve direk pozisyonları : 
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Görsel 12: Ölçüm direği konfigürasyonu örneği

Rüzgâr ölçüm istasyonlarındaki ölçüm sensörleri; şiddetli yağmur yağışlarına ve 1200 W/m²’den fazla güneş ışınımları-
na dayanabilmeli, hareketli parçaların yağlanma gereksinimi karşılanmalı, paslanma-aşınma ve korozyona karşı korun-
muş olmalı, yıldırım koruması bulundurulmalı ve sistemler çok ağır kış koşullarında da çalışabilmelidirler. Rüzgâr ölçüm 
sensörleri tamamen doğal ortamlarda hizmete alındığından kapalı alanlarda çalışan diğer benzer sistemlere göre daha 
çabuk yıpranır ve kısa zamanda kullanılamaz hale gelir. Bu nedenle, paslanma, korozyon, çürüme, aşınma, buzlanma 
gibi etkenler yüzünden rüzgâr ölçüm sensörlerinin ölçüm değerleri normalden hızla uzaklaşır. Bu olumsuzluğu önleye-
bilmek için sık sık kontrol edilmeli, bakımları ve kalibrasyonları standartlarda ve cihazların teknik el kitaplarında öngörü-
len zamanlarda mutlaka yapılmalıdır.
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Meteorolojik olayların yıldan yıla çok değişebildiği ve çoğunlukla uzun süreli periyotlara tabi olduğu genel olarak bilinen 
bir gerçektir. Rüzgâr da bu niteliktedir. Herhangi bir zaman dilimi (örneğin bir yıl) boyunca yapılan ölçümde elde edilen 
rüzgâr verilerinin, bu periyodik hareketin neresine denk geldiği önemli bir sorundur. Elde edilen verilerin, rüzgârlı bir yıla 
mı, yoksa rüzgârsız bir yıla mı ait olduğu büyük önem taşır. RES alanda uzun yıllar ortalamasının çok üzerinde rüzgâr 
koşullarının yaşandığı bir yılda ölçülmüş veriler, bölgenin gerçekte olduğundan daha zengin rüzgâr kaynağına sahip 
olduğu yanılsamasına yol açar. Bunun tam tersi durumda ise aslında yüksek olan potansiyeli göz ardı edilmiş olur. 

En az 1 yıl olması istenen ölçüm periyodunun uzatılması ve mümkünse türbin hub yüksekliğinde alınabilecek rüzgâr 
ölçümleri rüzgâr potansiyelinin daha sağlıklı belirlenmesini sağlar. Rüzgâr ölçüm verileri ile yakın istasyonlardan alınan 
uzun dönemli rüzgâr ölçüm verileri arasında anlamlı bir ilişki (korelasyon) tespit edilinceye kadar ölçümlere devam 
edilmelidir.

Rüzgâr ölçüm verileri mümkün olduğunca sürekli olmalı, kesintili ve eksik olmamalıdır. Ölçüm serilerinde bir ayda mey-
dana gelen ölçüm kesintilerinin 180 saatin üzerine çıkması hassas bir değerlendirmeyi mümkün kılmadığından elde 
edilen ölçüm değerleri iptal edilmelidir. Bu değerlerin iptal edilmesi ile harcanan emek ve masraf boşa gider. Böyle bir 
olumsuzlukla karşılaşmamak için kayıt sistemleri ile elektrik devrelerinin devamlı kontrol edilmesi, yıkama-yağlama ve 
temizlik hizmetlerinin zamanında periyodik olarak yapılması önemli olur. Rüzgâr türbini performansını ve davranışını 
doğrudan etkileyen ölçüm değerleri veri toplayan mikroişlemci kontrollü ölçüm cihazlarıyla belirlenmeli ve ölçüm aletleri 
tek bir direk üzerinde olmalıdır. Bu arada ölçüm cihazlarının ölçüm direği üzerine montajlarının standartlara uygun bir 
şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir. 

Rüzgâr gözlem istasyonlarının yerlerinin belirlenmesi hayati öneme haizdir. Rüzgâr gözlem istasyonunun kurulacağı 
nokta veya noktalar her şeyden önce öngörülen proje sahasını temsil edebilecek bir yerde olmalıdır. Ayrıca ölçüm yeri 
olarak belirlenen nokta, topografik açıdan son derece uygun olmakla birlikte bu bölgede, engel yüksekliğinin 50 katı 
mesafeden daha yakında başka yüksek engeller bulunabilir. Bu şekilde seçilmiş yerler amaca uygun olmaz. Tepe arka-
larında kalan ölçüm yerleri tercih edilmemelidir. Bu durumda rüzgâr hızı gerçek değerinden türbülanslar nedeniyle çok 
fazla uzaklaşabilir. Yapılan gözlemlerde, bu tip yanlış uygulamalar durumunda rüzgâr hızının gerçek değerinden -%50 ile 
+%100 değerleri arasında, rüzgâr yönünün de 150 dereceye kadar saptığı tespit edildi. Ayrıca rüzgâr gözlem istasyonu-
nun kurulacağı noktadaki rüzgâr akışları daima birbirine paralel (laminer) olmalı, bozulmuş rüzgâr akışları ve türbülans-
lar bulunmamalıdır. Özellikle enerji amaçlı rüzgâr hız ve yön ölçümlerinde hassasiyetin %1’in altında olması istenir. Zira, 
ölçümlerde yapılabilecek %10 ’luk hata, enerji üretimine yaklaşık %30 ’luk bir hata ve belirsizlik olarak yansır. Bu yüzden 
yer seçimi mutlaka bu konularda son derece deneyimli uzman personel tarafından yapılmalıdır. Rüzgâr gözlem istas-
yonlarının kurulduğu noktalara ait 1/25 000 ölçekli harita üzerinde UTM (Universal Transver Mercator) ve derece-dakika 
cinsinden koordinatları ile deniz seviyesinden yüksekleri de uzman elemanlar tarafından tespit edilmelidir.

Tüm bilgiler 10 dakikalık kayıt aralıklarında ölçülmeli ve mikroişlemci kontrollü kayıt cihazlarında depolanmalıdır. Her bir 
kayıt aralığı için ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler kaydedilmelidir. Tablo 7’de 30/03/2006 
tarihinde saat 13:00 ile 15:20 arasında ardışık olarak ölçülmüş 60 metre ve 40 metre yüksekliklerindeki rüzgâr hızları ve 
ilgili yüksekliklerde ölçülmüş rüzgâr esme yönü ve atmosfer sıcaklığı verileri gösteriliyor. 
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Tablo 7: Örnek ölçüm verisi

Ölçümlerin, referans alınabilecek uzun dönemli ölçüm verisi ile ilişkisinin kurulması ve bu verilerinin güvenirlilik analizle-
rinin yapılması sonrasında yeterli süredeki ölçüm verileri kullanılarak aşağıdaki istatistiksel işlemler yapılmalıdır;:

 ►  Sektörel ve hâkim rüzgâr esme yönü hesaplanmalı.

 ►  Rüzgâr hızlarının analizleri (zaman serileri, minimum-maksimum değerleri ve standart sapmaları) yapılmalı.

 ►  Rüzgâr hızlarının sektörel frekans dağılımı (Weibull parametreleri) belirlenmeli.

 ►  Rüzgâr hızlarının güç yoğunluğu hesaplanmalı.

 ►  Rüzgâr hızlarının yükseklikle değişim profili çıkarılmalı.

 ►  Rüzgâr rejimine uygun türbin tipi belirlenmeli ve enerji üretim değeri hesaplanmalı.

Rüzgâr ölçüm verilerinin analizi kapsamında, ölçüm yapılan noktanın türbülans yoğunluğu da ayrıca belirlenmelidir. 
Rüzgâr bir engelle karşılaştığı zaman doğrultusunu ve hızını değiştirir, engel etrafında türbülans oluşturur. Özellikle sınır 
tabaka içerisinde yer alan rüzgâr türbinleri yüksek türbülans yoğunluğuna maruz kalabilir. Türbülans yoğunluğunun be-
lirlenmesi için öncelikle her kayıt aralığında (10 dakika) ölçülen rüzgâr hız ölçüm verilerinin ortalama değeri ve standart 
sapması belirlenmelidir. Ölçüm cihazında belirli bir ölçüm aralığında kaydedilen rüzgâr hız verilerine ait standart sapma 
miktarının bu aralığa ait ortalama rüzgâr hızı değerine oranı türbülans yoğunluğu olarak adlandırılır. Bir yıllık ölçüm veri-
leri kullanılarak hesaplanmış türbülans yoğunluğu değerleri Görsel 13’te gösteriliyor.

Tarih Saat V60 (m/s) SD Max Min V40 (m/s) SD Max Min YÖN CH7SD CH7Max CH7Min T (F) CH12SD CH12Max CH12Min

30/3/2006 13:00 14,1 2,3 18,7 8,5 12,3 2,3 17 6,8 178 9 182 0 63,1 0,3 63,6 62,1

30/3/2006 13:10 13,6 2,1 18,7 8,5 11,8 2,2 16,2 6,8 177 8 174 0 62,6 0 63,1 62,1

30/3/2006 13:20 13,4 1,8 17 8,5 12,1 2,1 16,2 6,8 176 8 175 0 62,5 0 63,1 62,1

30/3/2006 13:30 13,2 1,4 17 9,3 11,9 1,6 15,3 7,6 169 9 178 0 62,8 0 63,6 62,6

30/3/2006 13:40 14,8 1,6 17 10,2 13,3 1,8 17 8,5 169 6 174 0 63 0 63,6 62,6

30/3/2006 13:50 12,8 1,6 17 7,6 11,3 1,8 1,53 6,8 165 9 163 0 63,7 0,1 64,1 63,6

30/3/2006 14:00 13,3 1,2 16,2 9,3 12,1 1,3 15,3 7,6 173 7 171 0 63,2 0,3 64,1 62,6

30/3/2006 14:10 13,3 1,3 16,2 9,3 11,8 1,4 15,3 8,5 174 6 178 0 63,1 0 63,6 62,6

30/3/2006 14:20 14,7 1,1 17 11,1 13,7 1,6 17,9 9,3 177 5 175 0 62,7 0 63,6 62,6

30/3/2006 14:30 14,7 1,1 17,9 10,2 12,9 1,5 16,2 9,3 169 6 178 0 63,3 0,3 64,1 62,6

30/3/2006 14:40 14,2 1,5 17,9 9,3 12,9 1,6 17 7,6 176 8 179 0 63,7 0 64,1 63,6

30/3/2006 14:50 11,3 1,3 15,3 7,6 10,3 1,7 15,3 6,8 178 11 174 0 64 0,3 64,6 63,6

30/3/2006 15:00 11,9 1,3 15,3 8,5 10,6 1,5 14,5 6,8 179 9 185 0 63,6 0 64,1 63,1

30/3/2006 15:10 11,6 1,5 15,3 7,6 11 1,6 14,5 7,6 180 8 177 0 63,2 0 63,6 63,1

30/3/2006 15:20 11,6 1,9 16,2 5,9 10,3 2,2 16,2 3,3 183 20 179 0 63,1 0 63,6 62,6



464 ► Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

Görsel 13: Türbülans yoğunluğu değerlerinin grafik gösterimi

Türbülans yoğunluğunun yüksek olması rüzgâr türbini üzerine etkiyen kuvvetlerin şiddetini ve malzeme yorulmasının 
hızını artırarak RES’lerin ekonomik ömürlerini azaltır. Türbinin kule yüksekliği için hesaplanan türbülans yoğunluğu 0,0 
– 0,10 değerleri arasında ise düşük yoğunluklu, 0,10 – 0,25 değeri arasında ise orta yoğunluklu ve 0,25 değerinden 
büyükse yüksek yoğunluklu olarak sınıflandırılır. Türbülans yoğunluğunun yüksek olduğu alanlara rüzgâr enerji santrali 
kurmaktan kaçınılmalıdır. 

Rüzgâr hız ölçüm verilerinin standart sapması da önemli bir değerdir ve rüzgâr hızlarındaki dalgalanmaları tanımlamak 
için kullanılır. Rüzgâr hız verilerinin standart sapması 0 ile 3 m/s, rüzgâr yön verilerinin standart sapması ise 3º ile 75º 
arasında olmalıdır. Herhangi bir alandaki standart sapmanın küçük olması, o alandaki rüzgâr rejiminin son derece dü-
zenli olması anlamına gelir. 

8.3.3. Rüzgâr Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi
Çeşitli ülkelerce hazırlanıp kullanıma sunulan ve rüzgâr hız ve yön ölçüm verileri, proje sahasının topografik yapısı, yakın 
çevresel engeller ve arazi pürüzlülüğü gibi parametreleri kullanarak rüzgâr enerjisi potansiyelinin belirlenmesine yardım-
cı olan bilgisayar programları mevcuttur. 
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Rüzgâr ölçüm istasyonlarından alınan güvenilir / sağlıklı ham ölçüm verilerinin bilgisayar ortamında düzenlenmiş hali 
ve bu istasyonlara ait 1/25 000 ölçekli harita üzerindeki koordinatlarının ilgili analiz yazılımlarına aktarılıp değerlendiril-
mesiyle ilk etapta ilgili ölçüm yüksekliğine ait rüzgâr hız dağılımı (frekans dağılımı) elde edilir. Rüzgâr hızlarının göster-
miş olduğu dağılım incelendiğinde rüzgâr hız verilerinin iki parametreli Weibull Dağılımı’na uygunluk gösterdiği görülür 
(Görsel 14). Weibull Dağılım Fonksiyonu aşağıdaki şekilde ifade edilir:

f (u) = k/A (u/A) k-1 exp {-(u/A) k}     u > 0                [3]

f (u
)

0 1 2 3 4 
u/A

Burada;

f (u)   : rüzgârın esme sıklığı (%)
u        : rüzgâr hızı (m/s)
A       : Ölçek parametresi (m/s)
k        : Şekil parametresi’dir.
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Görsel 14: Rüzgâr hızı dağılımı ve iki parametreli Weibull dağılımına uygunluğu
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“Weibull – k parametresi” (şekil parametresi) rüzgârın esme sıklığını gösterir. Bir arazide rüzgâr hızları çok fazla değiş-
kenlik göstermiyorsa “Weibull – k” parametresi büyüktür. “Weibull – A parametresi” (ölçek parametresi) ise ortalama 
rüzgâr hızına bağlı olarak değişir. Ortalama rüzgâr hızları yüksek ise “Weibull – A parametresi” de yüksektir. 

Rüzgâr ölçüm noktasının belirli bir yükseklikteki Weibull Parametreleri (A ve k parametreleri) ve aynı seviyede ölçülen 
ortalama rüzgâr hız değeri biliniyorsa bu nokta için en uygun rüzgâr türbini seçimi yapılabilir ve seçilen rüzgâr türbinin-
den üretilebilecek elektrik miktarı hesaplanabilir.

Arazi yüzey pürüzlülüğünün değişmesi yüzey sürtünme karakteristiklerini ve dolayısıyla rüzgâr hız profilini değiştirir. Bir 
alanın yüzey pürüzlülüğü, bu alan üzerindeki pürüzlülük elemanlarının boyutları ve alan içindeki dağılımına bağlı olur. 
Karasal alanlar için bitki örtüleri, göller, yerleşim yerleri, doğal arazi yapıları tipik pürüzlülük elemanlarıdır. Bu pürüzlülük 
elemanları, rüzgâr enerjisi potansiyel belirleme çalışmalarında 4 değişik pürüzlülük sınıfıyla tanımlanır.  Bir arazinin pü-
rüzlülüğü ZO (m) pürüzlülük uzunluğu parametresi ile belirtilir. ZO pürüzlülük uzunluğu ve ilgili pürüzlülük sınıfları Tablo 
8’de veriliyor. 

Tablo 8: Pürüzlülük uzunluğu ve ilgili pürüzlülük sınıfı

Standart Yüzey Pürüzlülüğü Sınıflandırması Pürüzlülük Uzunluğu 
(m)

Pürüzlülük 
Sınıfı

Açık deniz yüzeyi 0.0002 0
Denizden uzak, bitki örtüsünün çok kısıtlı olduğu, ekili tarlaların 

olmadığı bölgeler 0.030 1

Bina yoğunluğu düşük tarım arazileri. Sıralı ağaç grupları ara-
sında 1000 m civarı açıklık bulunan bölgeler 0.100 2

Bina yoğunluğu ve yüksekliği fazla, yüksek orman ya da sık 
ağaç gruplarının bulunduğu bölgeler 0.400 3

Yoğun ve yüksek binalar, gökdelenlerin bulunduğu bölgeler, 
şehirler 1.500 4

Yer yüzeyinde sıfır olarak kabul edilen rüzgâr hızı yer seviyesinden yükseldikçe arazi pürüzlülüğüne bağlı olarak logarit-
mik şekilde artar. Bu artış arazi yüzey etkilerinden bağımsız hale gelene kadar (sınır tabakaya ulaşana kadar) ve daha 
büyük ölçeklerde gerçekleşen jeostrofik rüzgârlar adını verdiğimiz akış koşullarına ulaşana kadar devam eder. Rüzgâr 
hız profilinin yükseklikle değişimi Görsel 15’te şematik olarak gösteriliyor. 
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Görsel 15: rüzgâr hız profilinin yükseklikle değişimi

Bir rüzgâr türbininden üretilebilecek elektrik enerjisi miktarı birinci dereceden türbin kule yüksekliğindeki rüzgâr hızına 
bağlı olur. Türbin kule yüksekliğinin artırılması sonucu rüzgâr hızının ve buna bağlı olarak elektrik üretiminin de artacağı 
gerçeği dikkate alındığında kule yüksekliğinin artırılması mevcut rüzgâr gücünden maksimum düzeyde yararlanılmasını 
sağlar. Ancak, Görsel 15’te de görüleceği üzere belli bir yükseklikten sonra bu artış durur. Bu nedenle proje sahasının 
pürüzlülük haritalarının oluşturulması ve logaritmik artışın olmayacağı optimum kule yüksekliğin belirlenmesi önem arz 
eder. 

Belirli bir yükseklikte ölçülmüş rüzgâr hızları kullanılarak, istenen herhangi bir yükseklikteki (hub yüksekliği vb.) rüzgâr 
hızları aşağıdaki formüller ile hesaplanır.

      (U1 / U2)  = (H1 / H2 ) a                         [4]

(U2 / U1)  = ln (H2 / ZO ) / ln (H1 / ZO)

Burada,   

H1 : U1 Rüzgâr Hızının Ölçüldüğü Yükseklik (m)

H2 : Rüzgâr Hızının Hesaplanacağı Yükseklik (m)

U1 : H1 Yüksekliğinde Ölçülen rüzgâr Hızı (m/s)

U2 : H2 Yüksekliği İçin Hesaplanacak rüzgâr Hızı (m/s)

a : Hellman sabiti - Pürüzlülük katsayısı ( 0,10 – 0,40 ) 

ZO : Pürüzlülük Uzunluğu (0,0024 – 2 m)’dır.
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Topografya rüzgârın yönü, hızı ve dağılımında önemli bir rol oynar. Dağ silsileleri, tepeler ve kayalıklar rüzgâr hızını ve 
yön profilini büyük ölçüde etkiler. Dağ silsilelerinin denize paralel, hâkim rüzgâr yönüne dik, orta   eğilimli (10°-22°) ve 
özellikle çıplak olduğu sahalar enerji üretimi için uygun alanlardır. Zirvede rüzgâr hızı, eğim ve dağ grubunun büyüklü-
ğüne bağlı olarak artar. Bu nedenle, tepelerin üst-ön kısmı tesis için uygundur. Fakat tepenin üst-arka kısmı türbülans 
nedeniyle göz önüne alınmamalıdır.

RES kurulması düşünülen alanın enerji modellemesinin yapılabilmesi için proje sahasını temsil eden arazinin (en az 
metre cinsinden yarıçapı kule yüksekliği ile rotor kanat uzunluğu toplamının 100 katı kadar olan dairesel bir alan) 1/25 
000 ölçekli topoğrafya (sayısal yükseklik modeli) ve arazi pürüzlülük sınıfı haritaları sayısal ortamda hazırlanmalıdır. 
Sayısal haritaların çok dikkatli hazırlanmış olması elektrik enerji üretim miktarının da doğruya yakın bir şekilde hesaplan-
masını sağlar. Belirli bir ölçüm yüksekliğine ait yeterli sayıda ve güvenilir rüzgâr hız ve yön verileri, varsa yakın çevresel 
engel bilgileri, arazi pürüzlülük bilgileri ve proje sahasını temsil eden 1/25 000 ölçekli sayısallaştırılmış haritalar kullana-
rak ilgili bilgisayar programları yardımıyla proje sahasına ait rüzgâr atlas istatistikleri çıkarılmalıdır.   

Rüzgâr atlası, yer seviyesinden belli bir yükseklikte (50 m, 80 m vb.) ölçülmüş rüzgâr verilerinin, yakın çevresel engeller, 
arazi pürüzlülüğü ve arazinin topografik yapısı ile değerlendirilmesi sonucu elde edilen istatistiksel sonuçlardır. Rüzgâr 
istatistiklerinin elde edilmesi sonucu istenen herhangi bir yükseklikteki (türbin hub yüksekliği vb.) ortalama rüzgâr hızı, 
sektörlere göre esme sıklığı, hâkim rüzgâr yönü, ortalama enerji yoğunluğu, enerji yoğunluğunun hâkim olduğu sektör 
gibi parametreler ile yakın çevresel engeller ve arazi pürüzlülüğünün etkileri belirlenmiş olur. 

Rüzgâr türbinlerinin proje sahasına konumlandırılması planlanırken ölçüm verileriyle belirlenen rüzgâr rejimi, arazinin 
topografik yapısı ve arazi pürüzlülük bilgilerinden yararlanılır. Mikro ölçekli rüzgâr akış modeli ve rüzgâr istatistikleri ile 
proje sahasının topografik ve pürüzlülük bilgileri kullanılarak, oluşturulan sayısal harita üzerinde elektrik üretim miktarı-
nın yüksek olacağı noktaları gösteren renk dağılımlı haritalar elde edilir. Her bir rüzgâr türbininin optimum yeri; arazi ya-
pısı, ulaşım imkânları, hâkim rüzgâr yönü gibi unsurlar da dikkate alınarak bahsedilen renk dağılımlı haritalar yardımıyla 
belirlenebilir. Görsel 16’da sözü edilen uygulama, örnek bir çalışma için verildi ve kırmızı boyalı yerler elektrik üretiminin 
diğer noktalara göre daha yüksek olacağı yerleri gösteriyor.

Görsel 16: Uygulama örneğine ait enerji yoğun bölgeler
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Yeni kurulacak rüzgâr enerji santralinden üretilecek enerjinin mevcut enerji nakil sistemine entegrasyonunun sağlanma-
sı gerekir. Bu entegrasyonun yapılacağı bağlantı noktasının kapasitesi, kısa devre gücü, gerilim oynamaları, harmonikler, 
reaktif güç vb. gibi birtakım kriterler ve bu yatırım için kullanabilecek sermaye miktarı dikkate alınarak RES kurulu güç 
kapasitesi belirlenmelidir. Kaç tane rüzgâr türbini kurulacak, bunların birim ünite gücü ne olacak ve arazi üzerine nasıl 
konumlandırılacak gibi sorulara cevaplar bulunmalıdır. 

Piyasada çeşitli model ve büyüklükte ve akredite kurumlarca onaylanmış tip sertifikasına sahip rüzgâr türbinleri bulu-
nur. Yatırımcı amacını da göz önünde bulundurarak fiyat, türbin teknik özellikleri, bölgenin rüzgâr rejimi, rüzgâr sınıfı, 
verim, garanti, hazırda bulunma, yedek parça temini ve türbin referansları gibi kriterleri dikkate alarak en uygun rüzgâr 
türbinini seçmelidir.  Rüzgâr türbin seçiminin en önemli kriteri proje sahasının rüzgâr rejimi ve rüzgâr sınıfıdır. RES ya-
tırımlarında dikkat edilmesi gereken en önemli husus proje sahasında kullanılacak rüzgâr türbinlerinin proje sahasının 
rüzgâr rejimine uygun seçilmiş olmasıdır. Rüzgâr türbin üreticileri her bir model için rüzgâr sınıfı tanımlamışlardır. Rüz-
gâr sınıfları yıllık ortalama rüzgâr hızı ölçüm değerlerine göre değişir (Tablo 9).

Tablo 9: IEC 64100-1 Standardına Göre Rüzgâr Türbini Sınıfları

Türbin Sınıfları Sınıf 
I

Sınıf
II

Sınıf 
III

Sınıf 
IV

Sınıf
S

Ortalama hız  
(m/s) 10 8.5 7.5 6 Özel

Dayanılabilecek azami rüzgâr 
hızı (10 dk ortalaması)  

(m/s)
50 42.5 37.5 30 Özel

Dayanılabilecek azami rüzgâr 
hızı (3 sn ortalaması)  

(m/sn)
69.5 59.5 52.5 42 Özel

Avrupalı rüzgâr türbini üreticileri, daha çok Avrupa’da yaygın olan yıllık ortalama rüzgâr hızlarına, yani “Sınıf I” ve “Sınıf 
II” tip rüzgârlara uygun türbinleri üretirler. Ülkemizde, “Sınıf I” ve “Sınıf II” tip rüzgârlara uygun türbinlerin kullanılacağı 
yerler oldukça sınırlıdır. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası’nda (REPA) yer alan 50 ve 100 metre yüksekliklerdeki 
yıllık ortalama rüzgâr hızı verileri incelendiğinde, “Sınıf III” ve “Sınıf IV” tip rüzgâr türbinlerinin seçilmesinin uygun olacağı 
görülür. “Sınıf I” türü rüzgâr rejimine uygun bir rüzgâr türbini, verimli çalışabilmek için, “Sınıf II” ve “Sınıf III” türü rüzgârlara 
kıyasla çok daha fazla rüzgâr hızına ihtiyaç duyar. Bu durum, rüzgâr türbininin, yapısal olarak daha ağır ve daha büyük 
olması gerektiğini ortaya koyar. Buna karşın, “Sınıf III” rüzgâr rejimleri için dizayn edilmiş rüzgâr türbinleri “Sınıf I” ve 
“Sınıf II” rejimlerine uygun olan rüzgâr türbinlerine göre daha düşük rüzgâr hızlarına maruz kaldıkları için yapısal olarak 
daha hafiftir. Buna karşın, “Sınıf III” rüzgârlara göre dizayn edilmiş türbinlerin, düşük rüzgâr hızlarında çalışmaları nedeni 
ile bu hızlarda daha fazla enerji üretebilmek için daha büyük rotor kanatlarına sahip olmaları gerekir. Sonuç olarak, proje 
sahasının rüzgâr rejimine uygun rüzgâr türbini seçimi hem performans açısından hem de rüzgâr türbini ömrü açısından 
çok önemlidir. 
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Rüzgâr türbini modeli seçilirken türbinin elektrik üretmeye başladığı rüzgâr hızı (cut-in rüzgâr hızı), nominal gücünü 
ürettiği rüzgâr hızı ve elektrik üretiminin olmayacağı maksimum rüzgâr hızı (cut-out) değerleri ve proje sahasının rüzgâr 
rejimi (rüzgâr hız dağılımı) birlikte değerlendirilmelidir. Prensip olarak “cut-in” rüzgâr hızının minimum, “cut-out” rüzgâr 
hızının maksimum ve “nominal rüzgâr hızı”nın ise ölçülen yıllık ortalama rüzgâr hızına yakın bir değerde olması istenir. 
Nominal rüzgâr hızının 13 m/s olduğu bir rüzgâr türbininin yıllık ortalama rüzgâr hızının 6-7 m/s seviyelerinde olduğu 
bir yerde kullanılması hiç ekonomik olmaz.

Görsel 17’de RES kurulması planlanan bir proje sahasında ölçülmüş rüzgâr hız verileri kullanılarak elde edilen rüzgâr hız 
dağılımının 1500 kW gücündeki bir rüzgâr türbininin hız-güç eğrisi ile çakıştırılmış hali gösteriliyor. 
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Görsel 17: Rüzgâr hız dağılımı ve rüzgâr türbini hız-güç eğrisi

Görsel 17’de verilen rüzgâr hız dağılımı ve rüzgâr türbini hız-güç değerleri birlikte analiz edildiğinde esen rüzgârın hiçbir 
zaman türbinin nominal rüzgâr hızına (12 m/s) ulaşmadığı ve dolayısıyla bu rüzgâr türbininin bu proje sahası için uygun 
olmadığı görülür.

Proje sahasının rüzgâr rejimine uygun türbin seçimi yapılırken rüzgâr türbininin performansı, referansları, garantileri, 
servis ve bakım / onarım / yenileme imkânları da göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, proje sahası, bir yerleşim yerine 
yakınsa, gölgeleme ve ses haritasının da hazırlanması yatırımın geleceği için önemlidir.

Rüzgâr türbini seçimini yaptıktan sonra enerji yoğun bölgeler, gölgeleme ve ses haritaları ve araziye ulaşım imkânları 
da dikkate alınarak türbinlerin arazi üzerindeki konumlandırılması (micrositting) ilgili renk dağılımları ve teknik kriterleri 
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göz önüne alarak planlandıktan sonra seçimi yapılan her bir rüzgâr türbinine ait UTM 
koordinatları 1/25000 ölçekli harita üzerinde tespit etmelidir. RES’lerde birden fazla 
rüzgâr türbini kullanılacaksa rüzgâr türbinleri arazi üzerine konumlandırılırken; tür-
binlerin birbirlerinin rüzgârını etkilememesi ve yakın çevresel engellerin olası etkile-
rinin olabildiğince azaltılması gerektiği hususu da dikkate alınmalıdır. Rüzgâr türbini 
rotor kanadı rüzgâr enerjisinin bir kısmını aldıktan sonra arkasındaki rüzgâr türbinine 
hızı azalmış ve türbülanslı rüzgârın gönderilmesine ve böylece daha az miktarda 
elektrik üretilmesine neden olur. Bu durum “kuyruk yeli etkisi (wake effect)” olarak ta-
nımlanır. Bu olumsuzluğu önlemek için türbin konumlandırması hâkim rüzgâr yönü 
dikkate alınarak yapılır. Aynı sırada yer alan rüzgâr türbinleri arasındaki mesafe rotor 
kanat çapının asgari 3 katı kadar olması, iki farklı sıra yapılacak ise sıralar arasındaki 
mesafenin rotor kanat çapının 7 katından fazla olması önerilir (Görsel 18). Rüzgâr 
türbinlerinin konumları belirlendikten sonra her bir rüzgâr türbini için yapılacak “kuy-
ruk yeli etkisi” hesaplamalarında etkinin %5’ten az olması sağlanmalıdır.

RES’in inşaat / kurulum aşamasında sıra dışı boyut ve ağırlıklardaki kule parçaları, 
türbin ve rotor kanatlarının taşınması için ulaşım yolu imkânları ve montajı için yeterli alan mevcudiyeti önem arz etti-
ğinden dolayı türbin konumlandırma çalışmasında bu hususlar da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Görsel 19’da arazi pürüzlülük bilgisinin işlendiği 1/25000 ölçekli topografik harita üzerindeki rüzgâr ölçüm istasyonu ve 
belirlenen enerji yoğun bölgelerde konumlandırılan toplam 5 adet rüzgâr türbini gösteriliyor.

Rüzgâr Ölçüm İstasyonu

Rüzgâr Türbini

Arazi Pürüzlülüğü

Eş Yükselti Eğrisi

Görsel 19: Türbinler, RÖİ ve arazi pürüzlülüğünün topografik harita üzerindeki görünümleri

Hakim Rüzgâr Esme Yönü

3D

7D

Görsel 18: Türbin konumlandırma kriteri
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Rüzgâr türbinlerinin tek tek veya bir arada üretebilecekleri yıllık elektrik enerjisi miktarlarını hesaplayabilmek için güveni-
lir olduğu kabul edilen rüzgâr ölçüm verilerinin analiziyle belirlenen rüzgâr rejimi ve seçilen rüzgâr türbinine ait standart 
hız-güç değerleri kullanılır.

Rüzgâr türbinine ait hız-güç değerleri, rüzgâr türbininin kanat tasarımına, türbinin mekanik ve elektriksel kayıplara bağlı 
olarak değişir. Her rüzgâr türbini modelinin farklı bir kanat yapısı ve sonuç olarak farklı hız-güç değerleri bulunur ve bu 
değerler türbin tedarikçileri tarafından garanti edilir.

Rüzgâr türbinine ait standart hız-güç değerleri, standart test koşullarında ve hava yoğunluğu 1,225 kg/m3 olan bir saha 
için türbin üreticileri tarafından garanti edilen değerlerdir. Ancak bilinmelidir ki, hava yoğunluğu, uluslararası standart-
lara göre deniz seviyesinde, +15 derece sıcaklıkta ve 1013,25 mb atmosfer basıncında 1,225 kg/m3 olarak belirlendi. 
Dolayısıyla, bir rüzgâr türbininin hava yoğunluğunun 1,225 kg/m3 değerinden farklı olduğu bir sahaya kurulması halinde 
elektrik üretim hesabında normalize edilmiş hız-güç değerleri dikkate alınmalıdır. Ayrıca, olumsuz atmosferik şartlar 
(buzlanma, dolu, vb.) ve rotor kanatlarındaki yıpranmalar da garanti edilen hız-güç değerlerini azaltıcı bir etkiye yol açar. 
Bu nedenle türbin üreticileri tarafından verilen standart hız-güç değerlerindeki olası azalmalar dikkate alınarak elektrik 
üretim hesabının yapılmalıdır. 

Görsel 19’da gösterildiği gibi konumlandırılan ve ünite gücü 1,5 MW olan 5 adet rüzgâr türbini içeren bir RES için elektrik 
üretim miktarları Tablo 10’da veriliyor. 

Tablo 10: Tasarımı yapılan RES’in elektrik üretim miktarları

Türbin No Boylam Enlem Brüt Enerji Üretimi 
(kWh/yıl)

Net Enerji Üretimi
(kWh/yıl)

Kayıp
(%)

rüzgâr  Hızı  
(m/s)

T 1 ... 890 .... 987 6 546 000 6 418 000 2,0 10,53

T 2 ... 703 .... 003 6 652 000 6 507 000 2,2 10,58

T 3 ... 063 .... 987 6 135 000 5 917 000 3,6 9,73

T 4 ... 532 .... 949 6 308 000 6 161 000 2,3 9,86

T 5 ... 256 .... 017 6 513 000 6 416 000 1,5 10,53

TOPLAM 32 154 000 31 419 000
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Rüzgâr ölçüm istasyonunun olduğu noktaya kurulacak bir rüzgâr türbininin elektrik üretiminin hesaplanabileceği yazı-
lımlar ve uygulamalar (https://wind-data.ch/tools/powercalc.php) mevcuttur. Tablo 11’de kule yüksekliği 52 metre ve 
rakımı 300 metre olan 53 kW gücündeki bir türbin için hangi ölçüm parametreleri kullanılarak üretim hesabının yapıldığı 
görülüyor.

Tablo 11: Örnek hesaplama uygulaması

Girdi
Ortalama Rüzgâr Hızı (m/s) = 4.4

Weibull K = 2
Rakım (m) = 300

Pürüzlülük Katsayısı Exp. = 0,180
Rüzgâr Hızı Ölçüm Yüksekliği (m) = 10

Kule Yüksekliği (m) = 52
Türbülans Yoğunluğu = %0,0

Sonuçlar
Hub Yüksekliğindeki Ortalama Rüzgâr Hızı (m/s) = 5.92

Hava Yoğunluğu Faktörü = -%3
Ortalama Türbin Gücü (kW) = 13,85

Günlük Elektrik Üretimi (kWh) = 332,5
Yıllık Elektrik Üretimi (kWh) = 121.348
Aylık Elektrik Üretimi (kWh) = 10.112

Kapasite Faktörü = %25,9

Rüzgâr Hızı (m/s) Güç (kW) Rüzgâr Esme Olasılığı (f)
1 0,00 %4,42
2 0,00 %8,26
3 0,99 %11,06
4 2,48 %12,59
5 4,96 %12,85
6 8,50 %12,02
7 14,81 %10,45
8 22,67 %8,51
9 31,98 %6,52

10 43,29 %4,72
11 51,98 %3,23
12 53,49 %2,09
13 51,54 %1,29
14 48,62 %0,75
15 44,73 %0,42
16 39,87 %0,22
17 34,04 %0,11
18 27,23 %0,05
19 23,34 %0,02
20 21,39 %0,01

Toplam: %99,62
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Tablo 12’de ise deniz seviyesinde (hava yoğunluğu: 1,225 kg/m3) ve kule yüksekliğindeki weibull parametreleri hesap-
lanan bir noktada kurulacak olan 82 metre kanat çapına sahip 2050 kW gücündeki bir rüzgâr türbini için üretim hesabı 
görülüyor.

Tablo 12: Örnek hesaplama uygulaması

Burada hesaplanan üretim değerleri üzerinden anemometre kalibrasyonu, veri kayıpları, ölçüm hataları, ölçüm direğinin 
etkisi, hız-güç eğrisindeki hatalar gibi belirsizlikler ve teknik kayıplar (bakım-onarım, şebeke kısıtları, kanat buzlanması, 
vb.) gibi hususlar dikkate alındığında hesaplanan üretim miktarı üzerinden %90 olasılıkla üretilebilecek net elektrik üre-
tim miktarının hesaplanması (P90 analizi) oldukça önem arz eder.

RES sahasında rüzgâr hızının elektrik üretilebilecek büyüklükte esiyor olması, ancak arıza, bakım / onarım / yenileme 
gibi nedenlerle rüzgâr türbinlerinden bu hızlara karşılık gelen miktarlarda elektrik üretilememesi durumları yaşanabilir. 
Bu tür durumların olabildiğince az olması istenir. Rüzgâr türbinlerinin emre amadeliği (çalışır halde bulunması) önem-
lidir ve ideal şartlarda 8760 saatin (1 yıl) en az %95’i kadar sürede çalışabilir halde bulundurulması istenir. Bu nedenle, 
net elektrik üretimi miktarı hesaplanırken emre amadelik de ayrıca dikkate alınmalıdır.
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Hesaplanan net elektrik üretim miktarı, yatırımın ilk yatırım, işletme ve finansman maliyetleri, finansman şartları, elekt-
rik satış tarifesi, teşvikler, tesis ömrü gibi hususlar dikkate alınarak “Seviyelendirilmiş Elektrik Üretim Maliyeti (LCOE)” 
hesaplanmalı ve bu değere göre yatırım kararı alınmalıdır.

Seviyelendirilmiş elektrik maliyeti, bir enerji santralinin yatırım, işletme, bakım / onarım / yenileme vb. masrafları dâhil 
edilerek hesaplanan enerji birim maliyetidir. Bir diğer deyişle maliyeti karşılamak için enerjinin satılması gereken mini-
mum fiyattır. 

8.3.4. Ekonomik Değerlendirme
Rüzgâr enerjisine dayalı bir yatırım kararı için aşağıdaki belirtilen hususların tamamı dikkate alınmalıdır:

1. Teknoloji

2. Rüzgâr potansiyeli ve net elektrik üretim miktarı

3. Maliyetler ve finansman şartları

4. Piyasa yapısı, teşvikler, alım garanti fiyatları, alım süresi, vb.

5. Mevzuat

6. Şirket stratejisi

7. Organizasyon yapısı

RES’lerden üretilecek net elektrik miktarı standart ve güvenilir rüzgâr ölçüm verileri ve iyi bir harita / saha ve teknik çalış-
malar neticesinde belirlenmişse yatırımın iç kârlılık oranı (IRR), net bugünkü değer (NPV), enerji satış fiyatı, geri ödeme 
süresi gibi ekonomik göstergeleri net olarak ortaya konulabilir. Bu analizin doğru bir şekilde yapılabilmesi için RES’ten 
üretilecek net elektrik üretim miktarı ve tesisin emre amadeliğine ilaveten proje sahası bazında değişebilen ilk yatırım 
maliyeti (CAPEX), işletme maliyeti (OPEX) ve finansman şartları / maliyetinin de çok dikkatli bir şekilde belirlenmesi 
gerekir.

Bir RES için maliyet kalemleri kabaca aşağıdaki gibidir:

1. İlk yatırım maliyetleri:

a) Proje geliştirme ve önlisans başvuru bedelleri 

b) Elektromekanik tesis bileşenleri (rüzgâr türbini, elektrik altyapısı, yedek parça, şalt tesisi, montaj vb.)

c) İnşaat işleri (kule temelleri, ulaşım ve türbinler arası servis yolları, trafo / şalt sahası, şantiye ve idari / kontrol 
binaları)

d) Nakliye, kurulum

e) Saha içi kablolama ve enerji nakil hattı yatırımları

f) İşletmeye alma ve testler
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2. İşletme maliyetleri:

a) Personel

b) Sigorta

c) Amortisman

d) İşletme sermayesi- genel ve yönetimsel giderler

e) Sistem kullanım ve işletim bedelleri

f) Arazi kira giderleri

g) Bakım – onarım ve yedek parçalar

Günümüzde 1 MWe gücündeki bir RES’in ilk yatırım maliyeti proje sahasının topografik yapısı, sahaya ulaşım imkânları 
ve bağlantı noktasına olan uzaklık gibi parametrelere bağlı olarak 800.000-1.000.000 ABD doları aralığında değişir. Bu 
değerin %60-70’i sadece rüzgâr türbinlerine aittir.

Görsel 20: 3MW on-shore rüzgâr santrali için maliyet dağılımı

Yıllık işletme maliyeti, ilk yatırım maliyetinin %1 ila 3’ü kadar olur. RES’in yer aldığı sahanın arazi mülkiyetinin orman ara-
zisi olması ve orman amenajman planlarına göre yüksek tarifeli bir orman sahası içinde kalması halinde ödenecek yıllık 
arazi izin bedeli veya RES’in iletim sistemine olan bağlantı noktasının en yüksek tarifenin uygulandığı bağlantı bölgesi 
içinde yer alması halinde ödenecek sistem kullanım ve işletim bedellerinin yüksekliği doğal olarak işletme maliyetini de 
artırır.

3. Finansman şartları / maliyetleri:

a) Özsermaye – kredi oranı (25/75, vb.)

b) Kredi miktarı

c) Kredi faiz oranı

d) Geri ödeme süresi

e) Banka masrafları

f) Yatırımın ekonomik ömrü

g) Gelir vergisi kesintisi oranı

h) Elektrik satış fiyatı

i) Teşvikler (yerli aksam desteği, vb.)

75,6

8,9

6,5

3,9 1,5 1,2 1,2 0,9 0,3

Türbin İle ilgili Tüm işler Şebeke Bağlantısı Fonlama

Arazi Kirası Elektrik Tesisatı Danışmanlık

Finanssal Maliyetler Yol Yapımları Kontrol Sistemleri

Türbin ile İlgili Tüm İşler

Arazi Kirası

Finansal Maliyetler

3,9

8,9

75,6

1,5 1,2 1,2 0,9 0,3

6,5

Şebeke Bağlantısı

Elektrik Tesisatı

Yol Yapımları

Fonlama

Danışmanlık

Kontrol Sistemleri
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Rüzgâr enerjisine dayalı üretim lisansı bulunan tüzel kişilere lisans alma tarihinden itibaren 10 yıl süresince orman ame-
najman planlarına göre ödenecek yıllık arazi izin bedellerinde %85 indirim uygulanır. Ayrıca, iletim sistemine bağlı lisanslı 
tesisler için sistem kullanım bedelleri için işletmenin ilk 5 yılında %50 indirim yapılır. 

Üretim lisansı kapsamında rüzgâr enerjisi kullanarak elektrik üreten tüzel kişiler ürettikleri elektriği Yenilenebilir Enerji 
Destekleme Mekanizması’na (YEKDEM) dâhil olmak kaydıyla işletmeye girilen tarihten itibaren 10 yıl boyunca 7,3 ABD 
doları-cent/kWh bedelle satabilirler. 

Ayrıca, 2020 yılı sonuna kadar işletmeye giren lisanslı elektrik üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve / veya elekt-
romekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş ve yerli malı belgesine sahip olması durumunda işletmeye girilen yıldan 
itibaren 5 yıl boyunca yerli aksam desteğinden faydalanılabilir. Bugün için kule, rotor kanatları ve jeneratörler için yerli 
aksam desteğinden yararlanmak mümkündür. YEKDEM’e dâhil olmayan tesislerde üretilen elektrik enerjisi serbest pi-
yasa şartlarında ikili anlaşmalar ile veya EPİAŞ (piyasa takas fiyatı – PTF) üzerinden satılabilir.

Ayrıca, 2020 yılı sonuna kadar işletmeye giren lisanslı elektrik üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektrome-
kanik aksamın yurt içinde imal edilmiş ve yerli malı belgesine sahip olması durumunda işletmeye girilen yıldan itibaren 
5 yıl boyunca yerli aksam desteğinden faydalanılabilir. Bugün için kule, rotor kanatları ve jeneratörler için yerli aksam 
desteğinden yararlanmak mümkündür. YEKDEM’e dâhil olmayan tesislerde üretilen elektrik enerjisi serbest piyasa şart-
larında ikili anlaşmalar veya EPİAŞ (piyasa takas fiyatı – PTF) üzerinden satışı yapılabilmektedir.

Lisanssız üretim faaliyeti yürütenler tarafından aylık mahsuplaşma sonucunda her fatura döneminde şebekeye verilen 
ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi görevli tedarik şirketi tarafından tabi olunan abone grubuna ait perakende tek zamanlı 
aktif enerji bedelleri üzerinden ilgili üretim tesisinin şebekeye enerji vermeye başladığı tarihten 10 yıl süreyle satın alınır. 
Lisanssız üretim faaliyeti yürütenler yerli aksam desteğinden faydalanamazlar.

01/07/2021 TARİHİNDEN 31/12/2025 TARİHİNE KADAR İŞLETMEYE GİRECEK YEK BELGELİ ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN 
GÜNCELLEMEYE ESAS YEK DESTEKLEME MEKANİZMASI İLE YERLİ KATKI FİYATLARI VE UYGULAMA SÜRELERİ

Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi

YEK Destekleme 
Mekanizması Fiyatı 
(Türk Lirası Kuruş 

/ kWh)

YEK Destekleme 
Mekanizması 

Fiyatı Uygulama 
Süresi (yıl)

Yerli Katkı 
Fiyatı (Türk 
Lirası Kuruş 

/ kWh)

Yerki Katkı 
Fiyatı 

Uygulama 
Süresi (yıl)

a. Hidroelektrik üretim tesisi 40,00 10 8,00 5
b. Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi 32,00 10 8,00 5
c. Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi 54,00 10 8,00 5

d. Biyokütle 
enerjisine dayalı 
üretim tesisi

Çöp Gazı / Atık lastiklerin 
işlenmesi sonucu ortaya çıkan 
yan ürünlerden elde edilen 
kaynaklar

32,00 10 8,00 5

Biyometanizasyon 54,00 10 8,00 5
Termal Bertaraf (Belediye atıkları, 
bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem 
değeri olmayan tarımsal atıklar, 
endüstriyel odun dışındaki orman 
ürünleri, sanayi atık çamurları ile 
arıtma çamurları)

50,00 10 8,00 5

e. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi 32,00 10 8,00 5
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Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi
Güncellemeye Esas 

Üst Sınır (ABD 
Doları-cent / kWh)

a. Hidroelektrik üretim tesisi 6,40
b. Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi 5,10
c. Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi 8,60

d. Biyokütle 
enerjisine dayalı 
üretim tesisi

Çöp Gazı / Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan 
ürünlerden elde edilen kaynaklar 5,10

Biyometanizasyon 8,60
Termal Bertaraf (Belediye atıkları, bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem 
değeri olmayan tarımsal atıklar, endüstriyel odun dışındaki orman 
ürünleri, sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları)

8,00

e. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi 5,00

8.4. Yatırım Modelleri

Enerjide ithalata dayalı kaynak bağımlılığını ve ekipman maliyetlerini azaltmak, yerli kaynakların, yerli katkı oranı yüksek 
ve ileri teknoloji içeren aksam veya tesis bileşenleri kullanarak sonuna kadar değerlendirmek, enerji sektöründe ihtiyaç 
duyulan ve rekabet üstünlüğü sağlanabilecek enerji ekipmanının üretimine öncelik vermek ve yerlileştirme ve yerli üre-
tim ile AR-GE konuları başta olmak üzere Türkiye’yi güçlü bir oyuncu yapmak Türkiye’nin temel enerji politikası olarak 
duyuruldu. Bu amaçla, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun çıkarıldı. Bu Kanunlar çerçevesinde aşağıda belirtilen ikincil mevzuat 
da yürürlüğe girdi.

 ►  Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği

 ►  Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği

 ►  Rüzgâr Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik 

 ►  Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma 
Yönetmeliği  

 ►  Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği

 ►  Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği 

 ►  Rüzgâr Enerjisi Santrallerinin Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlanması Hakkında Yönetmelik 

 ►  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi 
Hakkında Yönetmelik

 ►  Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgâr ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına 
Dair Tebliğ
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Geliştirilen bir RES projesinin ekonomik bir yatırım olacağı sonucuna ulaşıldıktan sonra başta yukarıda belirtilen mev-
zuat hükümleri olmak üzere ilgili tüm mevzuat kapsamında (İmar Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, vb.) gerekli izinleri 
alabilmek için başvurular yapılmalı ve gerekli süreç izlenmelidir. 

8.4.1. Lisanssız Elektrik Üretimi Faaliyeti 
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği ile düzenlenen faaliyet türünde elektrik enerjisi üretebilecek, 
gerçek veya tüzel kişilerin lisans almadan ve şirket kurmadan elektrik üretim faaliyeti yapmaları sağlandı. Böylece, elekt-
rik tüketen abonelerin elektrik ihtiyaçlarını kendi üretim tesisinden karşılaması (öz tüketim), dağıtık üretim yöntemi ile 
elektrik şebekesinde iletim / dağıtım maliyetleri ile kayıp miktarlarının düşürülmesi ve küçük ölçekli üretim tesislerinin 
de ülkemiz ekonomisine kazandırılması sağlanacak. 

Lisanssız üretim faaliyetleri 10/05/2019 tarihli 1044 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Elektrik Piyasasında Li-
sanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında esas itibarıyla aşağıdaki gibi düzenlendi.

•  Üretim ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olmak üzere; mesken, sanayi, ticarethane ve aydınlatma aboneleri tara-
fından bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü geçilmeyecek şekilde (mesken aboneleri için azami güç 10 kW) 
ve dağıtım tesisi niteliğinde tesis teçhiz edilmeden yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim 
tesisleri kurulabilir. Kamu kurum ve kuruluşları hariç güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri ancak çatı ve cephe 
uygulaması olarak gerçekleştirilebilir. 

•  Kamu kurum ve kuruluşları, atık su ve içme suyu arıtma tesisleri ile tarımsal sulama amaçlı tesislerin bağlantı 
anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmemek kaydıyla, tüketim tesisleri ile aynı ölçüm noktasında olmak üzere çatı, 
cephe ve arazilerde 5 MW’a kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız üretim tesisi kurabilir.

•  Kamu kurum ve kuruluşları tarafından; tüketim tesislerinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme güçleri toplamını 
geçmemek kaydıyla üretim ve tüketimin aynı ölçüm noktasında olma şartı aranmaksızın çatı, cephe ve arazilerde 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız üretim tesisi kurabilir. 

Lisanssız üretim faaliyeti kapsamında RES kurmak isteyenler Tablo 13’teki bilgi formunu hazırlayarak ilgisine göre da-
ğıtım şirketi ya da dağıtım lisansına haiz organize sanayi bölgesine başvurur. Bu şirketler, bilgi formunu Enerji İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından işletilen YEPDİS sistemine yükler. YEPDİS’e yüklenen bilgiler kullanılarak başvurunun teknik 
değerlendirmesi yapılır ve uygun bulunanlar için teknik değerlendirme raporu ilgisine göre dağıtım şirketi ya da dağıtım 
lisansına haiz organize sanayi bölgesine gönderilir. Başvurunun uygun bulunabilmesi için rüzgâr türbini kurulacak nokta 
merkez kabul edilerek yarıçapı rotor kanat uzunluğu olan dairesel bir alanın başvuru yapılan arazinin sınırı içerisinde 
kalması ve belirtilen rüzgâr türbininin Rüzgâr Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi 
Hakkında Yönetmeliğin “Komşu Santral Sahalarındaki Türbinlerin Birbirlerinin Rüzgârını Engelleyebilecek Olanlarının 
Belirlenmesi” başlıklı ekinde yer alan yönteme göre komşu sahalardaki olası rüzgâr türbinlerinin rüzgârını olumsuz 
etkilememesi gerekir.  
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Tablo 13: Rüzgâr enerjisine dayalı lisanssız üretim tesisine ilişkin teknik değerlendirme formu

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMU

Başvuru Sahibinin Adı Ve İletişim 
Bilgileri

 

Tesis Adı  

Dağıtım Şirketine Başvuru Tarihi  

Başvuru Türü (Yönetmeliğin ilgili madde/fıkra/bent belirtilerek başvuruda bulunulduğu belirtilir) 
(Örn: Md. 5/1.c, Md. 11/1 vb.)

Başvuru Sahibinin Niteliği (Gerçek Kişi, Tüzel Kişi, Kamu, vb.)

Abone Grubu (Mesken, Sanayi, Ticarethane, Aydınlatma, Tarımsal Sulama, vb.)

Abone Sözleşme Gücü (kWe)  

Üretim Tesisinin Yeri İli  

İlçesi  

Köy/Mahalle  

Ada/Parsel No  

Ünite Gücü (kWe)  

Toplam kurulu güç (kWe)  

Trafo merkezinin (bağlantı noktası) adı  

Santral Sahası Alanı (m2)  

Projeksiyon Sistemi  

 
Türbin Numarası Doğu (sağa değer) Kuzey (yukarı değer) Kule Yüksekliği 

(m)
Rotor Kanat Çapı 
(m)

T1        

T2        

…        

Tesisin Kurulacağı Arazinin Köşe 
Numarası

Doğu (sağa değer) Kuzey (yukarı değer)  Dilim Orta Boylamı 

K1      
K2      
…      
Kn      

Not: Santral sahası alanının dış çizgileri boyunca oluşan köşe noktalarına ait koordinatlar (K1, K2,.., Kn) birbirini takip eden 
sırada olacak şekilde forma doldurulmalıdır.

Not 2: Türbin kanat izdüşümleri tesisin kurulacağı arazinin (tapulu veya kiralık)dışına taşmamalıdır.
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8.4.2. Lisanslı Elektrik Üretimi Faaliyeti 
Lisanslı üretim faaliyeti modelinde RES’lerde üretilen elektriğin tamamının piyasada satışı yapılır. Piyasada satış faaliyeti 
için önlisans başvurusu yapacak tüzel kişiler tarafından anonim şirket ya da limitet şirket kurulması gerekir. Rüzgâr ener-
jisine dayalı önlisans başvurusu yapabilmek için kurulan şirketin asgari sermayesinin EPDK tarafından öngörülen toplam 
yatırım tutarının (2,5 milyon TL/MWm) %5’ine artırıldığına ilişkin şirket esas sözleşmesinin sunulması zorunludur.

Bağlantı bölgeleri ve bağlantı kapasiteleri duyurulan alanlarda olmak üzere önlisans başvuruları EPDK tarafından ilan 
edilen tarihlerde yapılabilir. Başvurular da sunulması gereken bilgi ve belgeler EPDK Kurul Kararı ile belirlenir ve ilan 
edilir. Rüzgâr enerjisine dayalı olarak yapılacak önlisans başvurularında santral sahası içinde veya sahayı temsil eden 
yerlerde son 8 yıl içinde gerçekleştirilmiş en az bir yıllık rüzgâr ölçüm verisine sahip olmak gerekir. 

“Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgâr ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair 
Tebliğ” esaslarına göre kurulan ve işletilen rüzgâr ölçüm istasyonları için Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya akredite ku-
rumlarca düzenlenen “kurulum raporu” ve “ölçüm sonuç raporu” önlisans başvurusu kapsamında sunulmalıdır. Usulüne 
uygun olarak yapılan başvurular için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM) tarafından “Rüzgâr Kaynağına Dayalı Elekt-
rik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre teknik değerlendirme yapılır. 
Önlisans başvurusunun teknik değerlendirmesinin yapılabilmesi için Tablo 14’teki formda yer alan bilgilerin EİGM’ye 
gönderilmesi gerekir.

Tablo 14: Önlisans başvuruları için gönderilecek bilgi formu
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Önlisans başvurusu yapılan santral sahası, “Rüzgâr Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlen-
dirmesi Hakkında Yönetmelik” ekinde yer alan “Santral Sahası Belirleme Yöntemi” esaslarına ve burada belirtilen me-
safelere göre belirleyen, santral sahası kurulu güç yoğunluğu değeri 2 MW/km2 üzerinde olan, yasaklı (kullanılamaz) 
/ bağdaşmaz veya Resmî Gazete’de Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan edilen alanlarda yer almayan, 
komşu sahalardaki rüzgâr türbinlerinin rüzgârını olumsuz etkilemeyen ve 300 metre genişliğindeki santral sahası em-
niyet bandında rüzgâr türbini bulundurmayan başvurular uygun bulunur ve Teknik Değerlendirme Raporu (TDR) düzen-
lenerek EPDK’ya gönderilir. Santral sahası, santral sahası köşe noktaları, santral sahası emniyet bandı, rüzgâr ölçüm 
istasyonu (RÖİ), türbinler ve şalt merkezi ilişkisini gösteren uygun bir santral sahası örneği Görsel 21’de gösteriliyor.

Türbin Noktası

Santral Sahası Köşe Noktası

Santral Sahası Sınırı

Santral Sahası Emniyet Sınırı

Türbin Konulabilecek Alan

Şalt Merk. ve İdari Bina

Görsel 21: Uygun bir santral sahası örneği

TDR düzenlenen başvurular bağlantı bölgeleri bazında gruplandırılır ve aynı bağlantı bölgesinde yer alan birden faz-
la sayıdaki başvuru içerisinden ilan edilen kapasitenin hangi başvuru sahibine verileceğinin belirlenebilmesi amacıyla 
“Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Ön lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yö-
netmeliği” kapsamında TEİAŞ tarafından yarışmalar yapılır. Aynı bağlantı bölgesine yapılan başvurular arasından en 
avantajlı fiyat teklifini sunan bağlantı bölgesindeki kapasitenin kullanma hakkını kazanır. Yarışmayı kazanan şirkete 
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamındaki diğer gereklilikleri sağlaması durumunda RES yatırımı ve elektrik 
piyasasında üretim faaliyeti yürütebilmek için gerekli tüm onay, izin, ruhsat ve benzerlerini alabilmesi amacıyla belirli 
süreli izin (ön lisans) verilir. Ön lisans süresi kazanılan kapasiteye göre (kurulu güç) değişir. Bu süre; 5 MW ve daha az 
kapasiteler için 24 ay, 5 ile 50 MW arasındakiler için 30 ay ve 50 MW’dan büyük kapasiteler için ise 36 aydır.
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Ön lisans süresi içinde aşağıda belirtilen süreçlerin izlenmesi gerekir. 

1. Çevresel Etki Değerlendirmesi çalışmalarının tamamlanması -gerekir.

2. Tesis yerinin mülkiyet veya kullanım hakkının elde edilmesi (kamulaştırma, satın alma, kiralama) gerekir.

3. Orman vasıflı araziler olması halinde gerekli izinlerinin alınması gerekir.

4. İhtiyaç halinde ilgili arazilerin vasıf değişikliklerinin tamamlanması gerekir.

5. Tarım arazileri olması halinde tarım dışı kullanım izinlerinin alınması gerekir.

6. Askeri yasak bölgelere ilişkin görüşün alınması gerekir.

7. İlgili imar planlarının onaylanması gerekir.

8. Yapı ruhsatına ilişkin belgenin alınması gerekir.

9. Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarının imzalanması gerekir.

10. Enerji nakil hattı güzergâhları için ihtiyaç duyulan kamulaştırmaların yapılması gerekir.

11. RES ve enerji nakil hattı projelerinin onaylanması gerekir.

12. Şirket asgari sermayesinin üretim tesisi için EPDK tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının (2,5 milyon 
TL/MWm) %20’sine artırılması gerekir.

13. Projelerin onaylatılması gerekir.

Ayrıca, kule yüksekliği 60 metrenin üzerinde olan rüzgâr türbinleri için “rüzgâr Enerji Santrallerinin Kurulmasının Genel-
kurmay Başkanlığının Sorumluluğunda İşletilen Haberleşme, Seyrüsefer ve Radar Sistemlerine ve İçişleri Bakanlığı ve 
Mit Müsteşarlığı’nın Sorumluluğunda İşletilen Sistemlere Olan Etkileşimi Konusunda İzin Süreçlerinin Oluşturulmasına 
İlişkin Protokol” kapsamında uygun Teknik Etkileşim İzni’nin alınması da gerekir. Bu izinlerin alınabilmesi için Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu- Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne (TÜBİTAK 
BİLGEM) başvurulmalıdır.

Ön lisans sürecinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine göre sorumluluklarını tamamlayan şirketlere genellikle 49 
yıl olmak üzere belirli süreli üretim lisansı verilir. Üretim lisansı alan şirketler kurulu güçlerine göre tanımlanan sürelerde 
inşaatlarını bitirmek ve kabul işlemlerini tamamlatarak işletmeye girmek zorundadır. Kabul işlemleri, Elektrik Tesisleri 
Kabul Yönetmeliği’ne göre tesisin onaylı projesine, sözleşmesine, yürürlükteki ilgili tüzük, yönetmelik, standartlar ve 
şartnamelerine uygun olarak yapılır.

RES’ler için belirlenen inşaat süresi; 10 MW ve daha az kapasiteler için 22 ay, 10’dan büyük ve 50 MW arasındakiler için 
30 ay, 50 MW’dan büyük ve 100 MW arasındakiler için 38 ay ve 100 MW’tan büyük tesisler için ise 46 aydır.

Ayrıca kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynak 
alanları (YEKA) oluşturularak yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, bu alanların yatırımcılara 
tahsisiyle yatırımların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim 
tesislerinde kullanılan ileri teknoloji içeren aksamın yurt içinde üretilmesi ya da yurt içinden temin edilmesinin sağlan-
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ması, teknoloji transferinin teminine katkı sağlanması amacıyla 9 Ekim 2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete ile 
“Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları” yayımlanmıştır. 

Yönetmelik YEKA’ların belirlenmesi, bu alanlar için bağlantı görüşünün verilmesi ve kapasite tahsisinin yapılması, tah-
sis edilen bağlantı kapasitesinin yurt içinde üretim ve/veya yerli malı kullanım şartı ile kullandırılması ve bu amaçla 
yapılacak yarışmaya katılacak tüzel kişilerde aranacak koşulların belirlenmesi, yarışmanın yapılması, teminat alınması, 
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde teminatın irat kaydedilmesi, yarışmayı kazanan tüzel kişiler tarafından YE-
KA’da kurulacak elektrik enerjisi üretim tesislerinin lisans müracaatları ve elektrik enerjisi satışına ilişkin usul ve esasları 
kapsamakta olup açık eksiltme yöntemiyle yarışmalar düzenlenmektedir.

YEKDEM sisteminde üretilen elektrik, 10 yıl boyunca 7.3 ABD dolar-sent veya yerli üretim katkısıyla beraber 11 ABD 
dolar-sente kadar varan sabit alım garantisinden yararlanmaktadır. 

YEKA yarışmalarında görece daha yüksek üretim kapasiteli santrallere uzun vadeli alım fiyatlarıyla lisans verilmektedir.

 İlki 2017 yılında yapılan YEKA-RES-1 yarışmasında en düşük teklif 3.48 ABD dolar-sent olarak gerçekleşmiş olup proje 
kapsamında Sivas, Eskişehir, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde 1.000 MW’lık rüzgâr enerjine dayalı elektrik üretim 
tesisleri kurulacaktır. Bu kapsamda, yarışmayı kazanan firmalar tarafından İzmir’de rüzgâr türbin fabrikası da kurulmuş-
tur.  

 Toplam dört adet 250’şer megawatt (MW) güçte rüzgâr santralı kurulması için yapılan YEKA RES 2 yarışmalarında ise 
farklı bağlantı bölgeleri için verilen en düşük teklifler aşağıdaki gibidir.

Bağlantı Bölgesi kWh başına teklif (ABD dolar-sent)

Aydın 4.56

Muğla 4

Balıkesir 3.53

Çanakkale 3.67

Bu bağlantı bölgelerinde geliştirilen sahalar Aday YEKA olarak ilan edilmiştir.

8.5. Bakım ve Onarım

RES’lerin güncel teknolojiye uyumlu olarak kurulması / işletilmesi, tesislerin elektrik iletim veya dağıtım sistemlerine 
uyumlu olarak bağlanması ve her türlü güvenlik tedbirlerinin alınması oldukça önemlidir. Bu amaçla, ikaz sistemlerine 
ve RES’in emre amadeliğine yönelik her türlü tedbirin alınması gerekir.

Rüzgâr türbinleri ile RES’in kurulmasında ve işletilmesinde kullanılan her türlü mekanik ve elektriksel aksam, tesisin 
işletme ömrü boyunca hizmet verecek şekilde tasarlanır ve imal edilir. 

Ancak, rüzgâr türbinlerinin rotor kanatları, dişli kutusu, ana / sabit mil gibi dinamik yükler altında çalışan hareketli par-
çaları içermesi, en zor hava şartlarında çalışacak şekilde tasarlanmış olmalarına rağmen havadaki aşındırıcı partiküller, 
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aşırı sıcak ve soğuklar, nem, kar yükleri, buzlanma, türbülans, işletmedeki yanlış uygulamalar ve yıldırımlar gibi olaylar 
başta rotor kanatları olmak üzere bazı hasarlara yol açabilir. 

RES’in ekonomik ömrü boyunca emre amade ve çalışır halde tutulması ve tesis bileşenlerinden maksimum perfor-
mansın temini için planlı ve plansız bakım faaliyetlerinin (periyodik, kestirimci ve önleyici bakımlar), onarımların, ürün 
değişimi & yenilemelerin ve görsel denetimlerin zamanında ve istenen kalitede yapılması oldukça önemlidir. 

Planlı bakımlar, 3 aylık 6 aylık ve 1 yıllık olabileceği gibi 24 aylık 36 aylık bakımlar şeklinde de olabilir. Bakım hizmetleri bu 
süreler içerisinde düzenli olarak türbinlerdeki bazı filtre parçaları ve gerekli yağ değişimlerini sağlayarak türbinin daha 
verimli ve sorunsuz çalışmasını hedefler. Plansız bakımlar ise oluşabilecek olağanüstü durumlarda söz konusu sorunu 
yok etmek ya da etkisini azaltmak için uygulanan anlık bakım işlemleridir. Onarım, rüzgâr türbinlerinde coğrafi ve iklim 
koşullarından dolayı beklenmedik dönemlerde oluşan arızaların giderilmesi işleridir. Bu durumlarda bazen küçük müda-
haleler ile bazen de ana parça değişimlerine kadar giden büyük operasyonlar ile ünitelerin bir an önce devreye alınması 
amaçlanır. 

Yenileme, kurulu olan rüzgâr türbinlerinde verimi ya da kullanışlılığı arttırmak için yapılan değişikliklerdir ve görsel dene-
timler saha operasyonlarında her işe başlamadan önce gerekli göz ile kontrollerin yapılmasıdır. Bu kontroller yaşanabi-
lecek herhangi bir sorunu önceden tespit edebilmek için yüksek önem taşıır.

Burada tanımlanan faaliyetlerin zamanında yapılmaması halinde ciddi zararlar ortaya çıkabilir ve bu durum yatırımın 
finansal dengesini bozar.

Rüzgâr türbinlerinin planlı bakımları rüzgâr türbin teknolojisine ve türbin tipine bağlı olarak farklılık gösterir ve üretici 
firmaların talimatlarına / yönergelerine göre yapılmalıdır. Yıllık planlı bakımların süreleri türbin tipine göre değişir, 1 MW 
türbinler için 30-50 saat, 2-3 MW türbinler için 60-100 saattir. Genel olarak dişli kutulu sistemlerin planlı bakımları dişli 
kutusuz – doğrudan tahrikli rüzgâr türbinlerine göre daha uzun olur. Rüzgâr türbin işletme ve bakım hizmetleri genel 
olarak türbin tedarikçisi firmalar tarafından verilse de işletme bakımı yapan harici firmalar da bu hizmetleri verebilir. 

Rüzgâr türbini üreticisi ile “servis ve bakım & onarım anlaşmasının” yapılması önem arz eder. Garanti süresinin bitimin-
den sonra ise bakım-onarım hizmetleri için profesyonel hizmet alınmalıdır.

Rüzgâr türbinlerinin akredite kuruluşlarca onaylı ve geçerli bir tip sertifikasına sahip olması, aşağıdaki standartları sağ-
laması ve Elektrik Şebeke Yönetmeliği ile Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği esaslarına göre işletmeye alınması bakım 
& onarım maliyetlerini oldukça azaltır.

 ► IEC 61400-1 Wind Turbines – Part 1 (Design requirements for wind turbines)

 ► IEC 61400-22 Wind Turbines – Part 22 (Conformity testing and certification for wind turbines)

Rüzgâr ölçümleri, proje geliştirme çalışmaları ile RES’lerin inşaat / kurulum ve işletme dönemlerinde karşılaşılabilecek 
her türlü risklere karşı sigorta işlemleri de yapılmalıdır.
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8.6. Sonuç

Son yıllarda Türkiye’de rüzgâr enerjisi dönüşüm sistemleri geniş bir platformda kabul görür. Türkiye’nin enerji ihtiyacı-
nın bir kısmını karşılayabilmek için çevre dostu ve işletme maliyeti düşük olan rüzgâr enerjisi cazip bir kaynak olarak 
değerlendirilir. Olumlu gelişmelere paralel olarak ülkemizin rüzgâr enerji potansiyelini maksimum düzeyde değerlendir-
mek zorundayız. Kısa zamana sıkıştırılmış, detaylı fizibilite çalışmaları yapılmamış rüzgâr enerjisi santral projeleri hem 
yatırımcının önünü görememesine hem de ülke kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanılamamasına neden olur. 
Rüzgâr enerjisi potansiyeli açısından en elverişli yörelerden başlamak üzere, dünyadaki gelişmeleri yakından izleyerek 
ve konvansiyonel enerji kaynakları ile rekabet koşullarını da dikkate alarak şebeke bağlantılı rüzgâr enerji santrallerinin 
kurulması, elektrik enerjisi üretimimize katkı sağlar.
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9. Jeotermal Enerji
Mahmut Parlaktuna

9.1. Giriş

Jeotermal enerji yerkürenin ısı içeriği olarak tanımlanır. Jeotermal kelimesi ise, jeo (yer) ve termal (ısı) kelimelerinin 
birleşmesinden oluşur ve YERISISI anlamında kullanılır. Yerkürenin birçok noktasında volkanların varlığı atalarımızı, 
yerkürenin iç kısımlarının sıcak olduğu çıkarımını yapmaları için uyarmış olmasına rağmen ancak 16. yüzyıl sonrasında 
yerin birkaç yüz metre derinliklerine inilen maden ocakları sayesinde insanoğlu yer sıcaklığının derinlikle arttığını sapta-
yabildi. Görsel 1 incelendiğinde yerkürenin derinliklerinde oldukça yüksek sıcaklık değerlerinin olduğu görülür. Üzerinde 
yaşadığımız ve yerkürenin toplam yarıçapı (6371 km) içinde oldukça küçük bir oran kaplayan (5-35 km arasındaki ka-
lınlık) KABUK bölgesinde yerkürenin sıcaklığı derinlikle her 100 metrede, ortalama olarak 2,5 – 3,0 °C artar. Yerkabuğu 
sıcaklığının her 100 m derinlikle artış değeri jeotermal gradyan olarak tanımlanır. Yerkabuğu sıcaklığının derinlikle daha 
yüksek değerlerde arttığı bölgeler ise jeotermal enerji açısından yüksek potansiyele sahip bölgeler olarak bilinir (Görsel 
2). Tüm bu bölgeler aktif tektonik bölgeler olup jeotermal enerji potansiyeli açısından PLAKA TEKTONİĞİ ile doğrudan 
ilintilidir ve depremlerin en yoğun görüldüğü yerlerdir. Plaka tektoniği, yerkürenin, yerkabuğu ile üst mantonun katı ve 
kırılgan en dış tabakası birlikte TAŞKÜRE olarak adlandırılır ve mozaik şeklinde plakalara ayrılır (Görsel 3). Plaka tekto-
niği, bu plakaların üzerlerinde bulundukları astenosfer isimli yumuşak tabakanın üzerinde birbirlerine göre hareketlerini 
anlatan teoridir. Bu bölgelerde jeotermal gradyan, ortalama gradyanın birkaç katına çıkabilir (10+ °C/100 m). 

Görsel 1: Yerkürenin yapısı ve sıcaklık değerleri
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Depremler

Görsel 2: Yerkürenin bilinen en sıcak jeotermal bölgeleri

Taşküre

Denizel kabuk Karasal kabuk

Astenosfer

Manto

İç çekirdek

km   0

100
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Dış çekirdek

2900 km

6370 km

Görsel 3: Yerkürenin yapısı (Dickson ve Fanelli, 2004)
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Yerkürenin sahip olduğu ısı enerjisi her ne kadar çok büyük bir değere sahip olsa da günümüzde bu enerjinin çok küçük 
bir kısmı kullanılabiliyor. Günümüzde kullanılabilen jeotermal enerji, jeolojik ortamda enerjiyi taşıyıcı bir akışkanın (sıvı ve 
/ veya buhar fazındaki su ve gazlar) yerin derinliklerinden ısı enerjisini yeryüzüne taşıyabildiği kısımdır.

Jeotermal kaynakları akışkan içeriklerine bağlı olarak iki ana gruba ayırmak mümkündür:

1. Hidrotermal Kaynaklar: Jeolojik ortamın sahip olduğu gözenekli ve / veya çatlaklı yapıda bulunan ve ısı enerjisinin 
yüzeye taşınmasında araç olan akışkan içeren kaynaklardır. Söz konusu akışkan, doğada en bol bulunan sudur ve 
jeotermal kaynağın sahip olduğu basınç ve sıcaklık değerine bağlı olarak sıcak su, su buharı veya her ikisinin karışımı 
olarak bulunabilir. 

Görsel 4 bir hidrotermal kaynağının temel bileşenlerini şematik olarak gösteriyor. Bir hidrotermal jeotermal kaynak dört 
temel bileşenden oluşur:

 ► Isı Kaynağı: Bu kaynak genelde yerin daha sığ bölgelerinde bulunan magmatik sokulumların veya yeraltı suyunun 
fay ve çatlaklar boyunca çok derinlere inmesi sonucu oluşur. Görsel 4’te gösterildiği gibi yerin derinliklerine süzülen 
yeraltı suları (genelde yağmur ve / veya kar suları) derinlerde ısınır, artan sıcaklıkları sonucu azalan yoğunlukları 
nedeniyle yeryüzüne doğru hareket eder.

 ► Jeotermal Rezervuar: Yerin derinliklerinde ısınarak yukarı doğru harekete geçen sıcak su ve / veya buharın depo-
landığı geçirgen ve gözenekli yeraltı katmanı. Geçirgen ve gözenekli olmayan bir katmanın rezervuar olabilmesi 
mümkün değildir. Gözeneklilik yeraltı katmanının akışkan depolama kapasitesi olarak tanımlanabilir. Süngerimsi 
bir yapıya sahip kayaçlarda, gözenek hacminin toplam kayaç hacmine oranına gözeneklilik denir. Öte yandan 
gözenekli ortamın her bir gözeneğinin bir diğeri ile bağlantısı olması ve içerdikleri akışkanın bir noktadan diğer 
noktaya akışına olanak tanıması gerekir. Bu özelliğe ise geçirgenlik adı verilir.

 ► Örtü Kaya: Yerin derinliklerinde ısınarak yeryüzüne doğru yükselmeye başlayan sıcak jeotermal akışkanın jeotermal 
rezervuarda depolanabilmesi için önüne bir engelin konulması gerekir. Bu ise örtü kaya adı verilen ve geçirgenliği 
olmayan yeraltı katmanları ile mümkündür. Killi tabakalar genelde iyi birer örtü kaya vazifesi görür.

 ► Jeotermal Akışkan: Hidrotermal kaynağın olmazsa olmaz koşulu enerjiyi taşıyacak akışkandır. Yerin derinliklerine 
süzülen yağış suları genelde hidrotermal sistemlerde jeotermal akışkanı oluşturur. Ancak bu süzülmenin bugünden 
yarına olmadığı, uzun yıllar aldığı da bilinmelidir. Örneğin, ülkemizde elektrik enerjisi amaçlı geliştirilen ilk jeotermal 
sahamız Kızıldere’nin akışkanının yaşının binlerce yıllar olarak ölçüldüğü ifade edilir. 

Yerin derinliklerinde oldukça yüksek sıcaklığa sahip ortamlarda uzun süre bulunan akışkanın çevresindeki kayaçlarla et-
kileşime girmesi ve birçok minerali eriterek bünyesine alması kaçınılmazdır. Bu nedenle, jeotermal akışkanlar genellikle 
yüksek mineralizasyona ve kimyasal içerikleri ile doğrudan çevreye atılamayacak veya tarımda / sulamada kullanılama-
yacak özelliklere sahip olur. Sonuç olarak üretilen jeotermal akışkanın kullanım sonrası bertaraf edilmesi de jeotermal 
projelerinin önemli bir parçasıdır. Görsel 4’te yeraltından kırmızı renkli kuyu vasıtasıyla üretilen jeotermal akışkanın elekt-
rik enerjisi üretimi sonrası mavi renkli boru hattı ve kuyu yoluyla yerin derinliklerine geri basıldığı gösteriliyor. Üretilen 
jeotermal akışkanın geri basımı için iki önemli gerekçe tanımlanır. İlk gerekçe, yukarıda da ifade edildiği gibi kimyasal 
kompozisyonları nedeniyle jeotermal akışkanların doğrudan yeryüzünde bertaraf edilmesinin mümkün olmamasıdır. 
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İkinci gerekçe ise jeotermal rezervuarlardan sondajlar vasıtasıyla üretilen akışkan miktarının sistemin doğal beslenme 
miktarından genelde oldukça fazla olması ve sistemin su bütçesi açısından açık vermesidir. 

Hidrotermal kaynaklar, içerdiği akışkanın bulunduğu faza bağlı olarak sıcak su, kuru buhar veya iki fazlı (sıcak su + bu-
har) sistemleri olarak bulunabilir. Kuru buhar sistemleri gerek sahip oldukları yüksek sıcaklıklar gerekse de çözünmüş 
mineral içermemeleri nedeniyle geliştirilmesi ve işletilmesi en kolay sistemlerdir. Ancak, bu tür sistemler sıklıkla bulu-
namaz. Dünyada işletme aşamasında sadece iki adet kuru buhar sahası bulunur (İtalya’da Larderello ve ABD’de Geyzer 
sahaları). Öte yandan sıcak su ve iki fazlı sistemlerde yeryüzüne ulaştırılan akışkan sıcak su + su buharı + yoğuşmayan 
gazların karışımı olmaları nedeniyle birçok farklı sürece tabi tutulur. Üretilen akışkandan doğrudan elektrik üretilecek ise, 
su buharı ayrıştırılır ve elektrik üretimi için türbine yönlendirilir, geri kalan sıcak su ise diğer uygulamalar için kullanılır 
veya geri basım için taşınarak geri basım kuyularından yerin derinliklerine gönderilir. 

Isı kaynağı

Yükselen sıcak su

Hidrotermal
Kaynak

Jeotermal rezervuarSoğuk 
besleme 

suyu Soğuk besleme suyu

Örtü Kaya

Görsel 4: Hidrotermal jeotermal kaynağın şematik gösterimi

2. Geliştirilmiş Jeotermal Sistemler: İngilizce ismi Enhanced Geothermal Systems (EGS) olan bu tür sistemlerde ısı 
enerjisi olmasına rağmen bu enerjiyi içeren kayaçların gözenekli ve geçirgen olmamaları nedeniyle enerjiyi yüzeye ta-
şıyacak doğal su çevrimi bulunmaz. Dolayısıyla enerjiyi taşıyacak akışkanın yapay olarak insan tarafından sağlanması 
gerekir. Henüz dünyada ticari anlamda uygulaması olmamasına rağmen, Avrupa Birliği, ABD ve Avustralya tarafından 
bu konuda yoğun araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürdürülüyor. 

Görsel 5 bir EGS uygulamasını şematik olarak gösteriyor. Bu şekilde yaklaşık 3300 m derinliğe delinen üç kuyudan biri 
(mavi renkli) yeryüzünden soğuk suyun yerin derinliklerine basıldığı kuyudur. Bu kuyu ile diğer iki kuyu arasında sondaj 
operasyonları sonrası çatlatma işlemleri ile geçirgenliğin sağlanması gerekir. Basılan soğuk su yaratılan çatlaklar bo-
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yunca akarken ısınacak ve kırmızı renkli kuyular vasıtasıyla kullanım için yüzeye taşınır. Bu sistemde yeraltına basılan 
su kapalı devre bir sistemle çevrilir ve yeryüzünde ısısı bir diğer akışkan devresine ısı değiştiriciler vasıtasıyla geçirilirse, 
farklı uygulamalarda kullanılabilir. 

Enjeksiyon
Isı Değişimi

Güç Santrali

2300C
4460F

@ 70 C/Km

3300 m
10800 ft

Görsel 5: EGS uygulamasının şematik gösterimi

9.2. Jeotermal Enerjinin Kullanımı

Jeotermal enerji yeryüzüne ısı enerjisini taşıyan akışkanın sıcaklık ve kimyasal kompozisyonuna bağlı olarak çok değişik 
alanlarda kullanılabilir. Yüksek sıcaklıklı jeotermal akışkan kullanılarak elektrik enerjisi üretmek mümkün iken, daha dü-
şük sıcaklığa sahip jeotermal kaynaklar doğrudan ısıtma projelerinde kullanılır. Öte yandan içeriğinde ekonomik değeri 
olabilecek çözünmüş bileşenler bulunan jeotermal akışkan mineral eldesinde de yararlanılabilir. Bu türden uygulama-
lara örnek olarak Görsel 6’da gösterilen ve ülkemizdeki en önemli uygulamalardan biri olan Kızıldere güç santrali ve bu 
sahanın akışkanından karbondioksit üretim ünitesi verilir. Kızıldere sahası akışkanı ağırlıkça %1,5 oranında karbondi-
oksit içerir. Sıcak suyundan ayrıştırılan su buharı ve karbondioksit gazı karışımının türbini çevirmesi sonrası su buharı 
yoğuşturulur, yoğuşmayan karbondioksit ise ayrıştırılarak santralin hemen yanında bulunan kuru buz (katı fazdaki kar-
bondioksit) üretim ünitesine gönderilir. Kuru buz kalıplar halinde soğutma işlemlerinde kullanılabildiği gibi esas kullanım 
alanı ülkemizde tüketilen gazlı içeceklere (kola, gazoz gibi) basılan karbondioksitin temel tedarikçisi olmasıdır. 
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Görsel 6: Kızıldere jeotermal güç santrali ve karbondioksit üretimi 

Yine akışkanın sıcaklığına bağlı olarak çok farklı endüstriyel uygulamalar içinde de jeotermal enerjiyi görebiliriz. İzlandalı 
araştırmacı Lindal (1973) tarafından geliştirilen ve Lindal Diyagramı olarak bilinen jeotermal enerji kullanımının sıcaklık-
la değişimi Görsel 7’de gösteriliyor. Diyagramda elektrik enerjisi üretimi için iki farklı sıcaklık aralığı verilir iken hemen her 
sıcaklık kademesinde çok farklı kullanım alanları ifade edilir. Diyagramda vurgulanması gereken bir diğer önemli nokta 
klasik alan ısıtma uygulamaları için en az 80 °C akışkan giriş sıcaklığı gerekir iken son yıllarda kullanımı oldukça yaygın-
laşan ISI POMPALARI uygulaması ile jeotermal enerji çok daha düşük sıcaklıklarda da bölgesel ısıtmada kullanılmaya 
başlanmasıdır. 
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170 Hidrojen sülfür yöntemi ile ağır su üretimi
160 Balık yeminin ve kerestenin kurutulması
150 Bayer yöntemi ile alüminyum üretimi
140 Yüksek hızla meyve-sebze kurutulması, konservecilik
130 Şeker üretiminde buharlaştırma
120 Damıtma ile temiz su eldesi
110 Çimento kalıplarının kurutulması ve prizlenmesi
100 Çim, sebze ve organik maddelerin kurutulması, yün yıkama ve kurutma

90 Balık kurutulması, yoğun buz çözme işlemleri
80 Alan ısıtmacılığı (konut ve sera)
70 Soğutma (alt sıcaklık değeri)
60 Ahır ve sera ısıtmacılığı
50 Mantar üretimi, sağlık amaçlı banyolar
40 Toprak ısıtmacılığı
30 Yüzme havuzları, buzdan arındırma
20 Balık çiftlikleri

Görsel 7: Jeotermal enerji kullanımının sıcaklıkla değişimi (Lindal, 1973)
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9.2.1. Elektrik Üretimi
Yüksek sıcaklığa sahip jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi amacıyla üç ayrı yöntem uygulanır.

1. Kuru buhar: Bu yöntemin uygulanabilmesinin en önemli şartı yeraltından üretilen akışkanın %100 buhar fazında ol-
masıdır. Böylesi bir durumda kuyudan üretilen yüksek basınçlı su buharı türbine yönlendirilir ve jeneratör vasıtasıyla 
elektrik üretimi gerçekleşir (Görsel 8). Türbini terk eden su buharı yoğuşturucudan geçirilerek büyük oranda sıvı faza 
dönüştürülür. Yoğuşmayan gazlar soğutma kulesinde çevrilen hava ile kulenin üst bacasından atmosfere atılır. Öte 
yandan yoğuşturma sonrası elde edilen suyun reenjeksiyonu rezervuara akışkan takviyesi ve çevreye verebileceği 
zararlı etkilerden dolayı zorunluluk arz eder. Dünyada jeotermal enerjiden elektrik üretiminin gerçekleştirildiği ilk saha 
olan İtalya-Larderello, bir kuru buhar sahasıdır. Öte yandan, halen kurulu gücü ile dünyanın en büyüğü olan ABD-Gey-
ser de bir kuru buhar sahasıdır. 

Üretim kuyusu

Hava ve su 
buharı

Soğutma 
Kulesi

HavaHava

Geri basım kuyusu

Yoğuşan akışkan
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Yoğuşturucu

Türbin

Jeneratör

Buhar

Jeotermal katman

Görsel 8: Kuru buhar jeotermal santralinin şematik gösterimi
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2. Kaynamalı Buhar: Jeotermal akışkanın yüksek sıcaklıklı sıvı veya sıvı-buhar karışımı olması durumunda yeryüzüne 
çıkarılan akışkan belirlenen basınç değerinde çalışan bir ayrıştırma ünitesine gönderilir (Görsel 9). Bu ünitede buhar 
ve sıvı fazlarına ayrıştırılan toplam akışkanın basınçlı buhar fazı elektrik üretimi amacıyla türbine yönlendirilir, ayrış-
tırma işlemi sonucu mineral içeriği daha da artan jeotermal akışkan ise genelde yeraltına geri basılır. Santralın diğer 
bileşenleri kuru buhar santrali ile aynı işlevlere sahiptir. Bu yöntemle elektrik enerjisinin üretildiği ilk saha Yeni Zelan-
da’nın Wairakei sahasıdır ve 1958’den günümüze üretimine devam ediyor. Ülkemizde ise Kızıldere jeotermal sahası 
aynı yöntemle işletmeye alınan ilk sahadır.

Görsel 9: Kaynamalı buhar jeotermal santralinin şematik gösterimi

3. İkili Çevrim: Üretilen jeotermal akışkan basınç ve sıcaklığının elektrik üretimi için yeterli olmaması durumunda tür-
binin çalışabilmesi için jeotermal akışkandan başka, kapalı çevrimde kullanılacak diğer bir akışkana ihtiyaç duyulur. 
Türbin için gerekli buhar basıncına ulaşılmasını sağlayan ikinci bir akışkanın kullanıldığı İKİLİ ÇEVRİM santrallerinde 
düşük sıcaklıklarda buharlaşabilen akışkanlar (örneğin izo-bütan) kullanılır (Görsel 10). Bu sistemde yeryüzüne çıka-
rılan jeotermal akışkan bir ısı değiştirici vasıtasıyla ısı enerjisini kapalı bir çevrimde dönen ikincil akışkana aktarır. Ak-
tarılan ısı ile buharlaşan ikincil akışkanın türbini çevirdikten sonra yoğuşturularak bir sıvı pompası ile ısı değiştiriciye 
(eşanjöre) sıvı fazda girmesi sağlanır. Bu çevrimde kullanılan jeotermal akışkan enerjisi ikincil akışkana aktarıldıktan 
sonra yeraltına geri basılır. 
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Görsel 10: İkili çevrim jeotermal santralinin şematik gösterimi

4. Kombine Santrallar: Yüksek sıcaklıkta tuzlu su ya da akışkan ve buhara sahip santrallerde separatör ünitesi sonra 
oluşturulan buharın türbine gönderilmesi ile elektrik üretilmesi yönteminden yukarıdaki bölümde bahsedilmiştir. Bu 
yöntemle, jeotermal akışkan aracılığı ile elektrik üretildikten sonra reenjeksiyon yapılmadan önce halen belirli bir ısıyı 
koruması halinde bu santralin arkasına santralden çıkan brinenın kullanıldığı bir ikili çevrim santrali kurulabilir. Belirli 
bir sıcaklıkta yer altından alınan tuzlu su ya da akışkan ve buhar karışımıdan, seperatör ünitelerinde basıncın düşü-
rülmesi sonrası daha fazla miktar buhar elde edilir. Elde edilen bu buhar ile türbinden elektrik üretilir ve türbin sonrası 
yoğunlaşan ve halen belirli miktarda ısısını koruyan jeotermal akışkan bir ikili çevrim santraline gönderilir. Burada 
eşanjörler aracılığı ile ikincil bir akışkan (Bütan, Pentan vb.) ısıtılır. İkincil akışkan buharlaşarak türbinden elektrik üretir 
ve soğutma ünitesine giderek tekrar soğur ve kapalı bir çevrim içerisinde santralde bir döngü oluşturur. Isısını ikincil 
akışkana aktaran jeotermal akışkan ise reenjeksiyon kuyuları aracılığı ile yer altına geri gönderilir. Rezervuar kaynağın 
potansiyeline bağlı olarak bu tip santrallar yüksek sıcaklıklara sahip jeotermal sahalarda kullanılabilir.
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9.2.2. Doğrudan Kullanım
Jeotermal enerjinin doğrudan kullanımı söz konusu olduğunda temel olarak alan ısıtmacılığı öne çıkar. Alan ısıtmacılığı 
başlığı altında konut veya sera ısıtmacılığı alt başlıklarını görürüz.

Konut Isıtmacılığı: Üretilen jeotermal akışkanın ısısını kullanarak tek tek konutları ısıtmak mümkün olmasına rağmen 
dünya genelindeki alışılagelmiş uygulama bölgesel ısıtmadır. Bu kapsamda bir ısı merkezinde jeotermal akışkanın ısı 
enerjisi ısı çeviriciler kullanılarak kapalı devrede dolaşan suya aktarılır. Isıtılan su, konutların ısıtma ünitelerinde dolaştı-
rılarak bölgesel ısıtma işlemi yapılır (Görsel 11). 

Bölgesel Isıtma

Geri Basım
Kuyusu

Üretim
Kuyuları
Akışkan

Isı 

Değiştirme 

Merkezi

Görsel 11: Bölgesel ısıtma uygulaması şematik gösterimi

Jeotermal akışkan kullanılarak yapılan bölgesel ısıtma projelerinde ısı yükünün tümüyle jeotermal ile karşılanması yeri-
ne BAZ YÜKÜN jeotermal vasıtasıyla karşılanması, TEPE YÜKÜN ise diğer enerji kaynakları kullanılarak (fosil yakıt bazlı 
ısıtıcılar gibi) sağlanması yoluna gidilir. Görsel 12 böylesi bir uygulamayı Reykjavik-İzlanda ve Orta Avrupa için göste-
riyor. Görselde gösterildiği gibi jeotermal kuyuların kapasitesi, yıl içinde karşılaşılacak en yüksek enerji gereksiniminin 
ancak %60 kadarıdır ve bu kapasite baz yük olarak isimlendirilir. Bu kapasiteden daha yüksek ısı gereksinimi olacak 
günlerde tepe yükü sağlayacak diğer ısıtma yöntemleri devreye girer. Görsel 12 incelendiğinde tepe yük ısıtıcılarının 
kullanılacağı toplam gün sayısı 50 kadar iken bu günler içinde jeotermal dışında ihtiyaç duyulan ortalama yükün %15 
kadar olduğu görülür. Bu şekilde dikkate değer bir diğer nokta İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te tüm yıl boyunca ısıtma 
gereksinimi olmasıdır. Bu şehrin tamamına yakını jeotermal enerji ile ısıtılır. Orta Avrupa’nın ise yaklaşık 190 gün ısıtma 
ihtiyacı var iken geri kalan günlerde sadece sıcak su ihtiyacı karşılanır. 
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Görsel 12: Orta Avrupa ve Reykjavik’in ısı yükü grafikleri

Sera Isıtmacılığı: Birçok bitkinin yetiştirilmesinde ortam sıcaklığının önemi bilinir. Ancak, hava sıcaklığının yıl boyunca 
oldukça düşük değerlerde seyrettiği durumlarda üretime devam edilebilmesi ve bitkinin bulunduğu ortamlarda sıcaklı-
ğın istenen düzeye çıkarılması için insan eli ile ısıtma yapılması sera ısıtmacılığı olarak tanımlanır. İçinde bulunduğumuz 
coğrafyada bir seranın ısı gereksinimi (Q), güneş ışıması (E) ve aylık ortalama hava sıcaklığı (Tort) parametrelerinin yıl 
boyunca değişimi Görsel 13’te gösteriliyor. Görüleceği gibi güneş ışıması ve hava sıcaklığı değerlerinin en aza düştüğü 
aylarda seranın ısı gereksinimi tepe noktaya çıkar. Bu aylarda seraya yapılacak ısı takviyesi ürün yetiştirilme sürecini 
olumlu etkiler. 
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Isıtma borularının farklı uygulamalarda kullanım yöntemleri Görsel 14’te gösteriliyor. Yetiştirilen ürün türü boru uygula-
masının hangi yönde yapılacağının belirlenmesindeki en önemli etkendir. 

Görsel 13: Sera uygulama parametrelerinin zamanla tipik değişimi
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 Görsel 14: Sera uygulamalarında farklı boru pozisyonları

C

T

Asılı borularToprağa gömülü borular

Toprak yüzeyi veya raflardaki borular

E = Güneş ışıması        Q = Sera ısı gereksinimi
Tort = Aylık ortalama dış sıcaklık

B

E

A

Q

AYLAR Temmuz  Ağustos  Eylül  Ekim  Kasım  Aralık  Ocak  Şubat  Mart  Nisan  Mayıs  Haziran



Yenilenebilir Enerji ► 499

Isı Pompası Uygulamaları: Bilindiği gibi ısı doğal olarak yüksek sıcaklıklı ortamdan düşük sıcaklıklı ortama doğru akar. 
Ancak ısı pompaları, oldukça az miktarda yüksek kaliteli itici enerji (elektrik, yakıt veya yüksek sıcaklıklı atık ısı gibi) kul-
lanarak ısı akış yönünü tersine çevirebilir. Bu prensiple ısı pompaları çevredeki doğal ısı kaynaklarından (hava, toprak 
veya su) veya atık ısı kaynaklarından alacakları ısıyı az miktardaki birincil enerji yardımıyla binalara ve endüstriyel uygu-
lamalara aktarabilir. Isı pompalarının soğutma amaçlı kullanımı da mümkündür. 

Isı pompaları, daha az birincil enerji kullanmaları nedeniyle çevre kirliliğine yol açan zararlı gaz emisyonlarının (karbon-
dioksit, kükürtdioksit ve azot oksit gibi) azaltılmasında önemli bir teknolojidir. Bu noktada ısı pompası uygulamasının 
çevresel etkenliği temel olarak uygulamada kullanılacak birincil enerjinin hangi yöntemle üretileceğine bağlıdır. Örneğin 
hidroelektrik santral ile üretilen elektriği kullanan ısı pompasının çevreye etkisi kömür yakıtlı termik santral tarafından 
üretilen elektriği kullanan ısı pompasından farklı olur.

Görsel 15’te birincil enerji kaynağı olarak elektrik kullanan bir ısı pompasının akış diyagramı veriliyor. Şeklin solunda yer 
alan mavi alanda doğal kaynaklardan alınan ısı enerjisi kapalı çevrimde kullanılan akışkana aktarılır ve bu akışkan buhar-
laştırılır. Elektrikle sürülen bir motorun yardımıyla çalıştırılan kompresör vasıtasıyla kapalı çevrim akışkanı buharı sıkıştı-
rılır ve sıcaklığı yükseltilir. Isınan buhar kırmızı bölgede ısı aktarımının yapılacağı ortama transfer edilir ve sonuçta kapalı 
çevrim akışkanı yoğuşturulur. Son olarak yoğuşan akışkan genleştirme vanası yardımıyla tekrar buhar fazına geçirilir.

Görsel 15: Elektrik kullanan bir ısı pompası uygulaması

Görsel 16’da jeotermal enerjinin ısı pompası kullanılarak yaz ve kış aylarındaki uygulamaları gösteriliyor. Yıl boyunca 
hava sıcaklığının değişse de toprağın sığ bölümlerindeki (ilk 10 – 15 m) sıcaklık yıl boyunca sabit kalır. Bu sıcaklık de-
ğerleri; genelde yaz aylarında hava sıcaklığının altında, kış aylarında ise üstünde seyreder. Bu nedenle her iki mevsimde 
de toprak sıcaklığı ile hava (ortam) sıcaklığı arasında farklılık olur. Isı pompaları, yaz aylarında binaların iç ısısını yeraltına 
transfer etmek, kış aylarında ise yer altındaki ısıyı bina içine transfer etmek için kullanılır.
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Yaz aylarında ısı pompası Kış aylarında ısı pompası

Görsel 16: Yaz ve kış aylarında ısı pompası uygulamaları

9.3. Dünyada Jeotermal Enerji

9.3.1. Elektrik Üretimi
2014 yılı itibarıyla toplam 23 ülkede jeotermal 
akışkan kullanılarak elektrik enerjisi üretilen 
santraller bulunuyor (Bertani, 2015). Görsel 
17’de dünyada kurulu jeotermal gücün 2009 
– 2019 yılları arasındaki gelişimi sunuluyor. 
Görüleceği gibi, 2013 sonrası yıllar içinde de-
ğişim doğrusala yakın bir davranış gösterir 
ve sürekli artar (BP, 2020). Öte yandan jeoter-
malden elektrik üreten ilk 10 ülke sıralaması 
Görsel 18’de görülebilir (BP, 2020). Bu sırala-
mada kayda değer değişim gösteren iki ülke 
Endonezya ve Türkiye’dir. Endonezya’nın jeo-
termal enerji potansiyeli göz önüne alındığın-
da yakın zamanda ABD’yi geçerek lider ülke 
olacağı değerlendiriliyor. Öte yandan, Türkiye 
son on yıl içinde en yüksek oranda kurulu güç 
artışına sahip ülke konumundadır. Yıllar
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Görsel 17: 2009 – 2019 yılları elektrik kurulu güç değişimi (BP, 2020)
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Görsel 18: Ülkelerin 2019 yılı kurulu jeotermal elektrik güçleri (BP, 2020)

9.3.2. Doğrudan Kullanım
Dünya genelinde jeotermal enerjinin doğru-
dan kullanımının artış hızı her geçen yıl yük-
seliyor (Görsel 19). 1995 yılında 10,000 MWt 
altında olan kullanım 2015 yılında 70,000 MWt 
üzerine çıktı (Lund ve Boyd, 2015). Farklı kate-
gorilerdeki doğrudan kullanımın 1995 – 2015 
yılları arasındaki değişimi Görsel 20’de görü-
lebilir (Lund ve Boyd, 2015). Anlaşıldığı gibi 
ilk üç kategori ısı pompası, balneoloji (banyo, 
yüzme havuzları ve sağlık uygulamaları) ve 
konut ısıtmacılığıdır. Bu üç kategori toplam 
kullanımın %80’den fazlasını içerir. En kayda 
değer değişimi ısı pompası değişimi gösterir. 
1995 yılında yaklaşık 15000 TJ/yıl kullanım 
kapasitesine sahip bu kategori, 20 yıl son-
ra 320000 TJ/yıl ile tüm kullanımların önüne 
geçti. Öte yandan banyo ve yüzme kategori-
sinde 1995 yılı ile 2000 yılı arasındaki büyük 
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Görsel 19: 1995– 2015 yılları doğrudan kullanım kurulu güç değişimi (Lund ve Boyd, 2015)
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fark esas olarak 1995 yılında yeterli bilginin ülkelerden (örneğin Çin) alınamamasından kaynaklanır. Görsel 21’de tüm 
doğrudan kullanım türlerinin toplam doğrudan kullanım içindeki %leri veriliyor. Görüleceği gibi %71 ile ısı pompası uygu-
lamaları diğer tüm uygulamaların önüne geçti. Isı pompası dışındaki kullanımların %leri alındığında banyo – yüzme ile 
konut ısıtmacılığı toplam %82 ile öne çıkıyor (Görsel 22).
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Görsel 20: 1995– 2015 yılları farklı doğrudan kullanım türlerinin değişimi (Lund ve Boyd, 2015)
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Görsel 21: 2015 yılı doğrudan kullanım türlerinin toplam içindeki %leri (Lund ve Boyd, 2015)
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Görsel 22: 2015 yılı ısı pompası dışındaki doğrudan kullanım türlerinin toplam içindeki %leri (Lund ve Boyd, 2015)

9.4. Türkiye’de Jeotermal Enerji

Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi ülke-
miz jeotermal enerji açısından önemli bir 
potansiyele sahip. Ülkemizin içinde bulun-
duğu jeolojik koşullar jeotermal kaynakların 
oluşumu için uygun. Görsel 23’te Türkiye’nin 
önemli jeotermal alanlarının fay hatları ve 
diğer tektonik birimlerle ilişkisi gösteriliyor 
(Şimşek, 2000). Görüleceği gibi bir sıcak 
su kaynağı fay hatları doğrultusunda yayılır 
iken, en önemli jeotermal alanlarımız Batı 
Anadolu’da yer alır. Özellikle Denizli – Ay-
dın illeri boyunca yer alan Büyük Menderes 
grabeni ve Manisa ilinde Gediz grabenindeki 
yüksek sıcaklıklı Kızıldere, Germencik, Sa-
lavatlı, Pamukören, Tekkehamam, Alaşehir 
gibi jeotermal sahaları içerir (Görsel 24). 

BULGARİSTAN

YU
NA

NİS
TA

N

KARA                                                    DENİZ

ANKARA

YOZGAT

KONYA

EDİRNE

İSTANBUL

NEVŞEHİR SİVAS

TRABZON

ERZİNCAN

KARS

AĞRI
ERZURUM

VAN

DİYARBAKIR

KIRŞEHİR

KAYSERİ

Elbistan

Havza

BURSA ESKİŞEHİR

KÜTAHYA

AFYON

ANTALYA MERSİN

HATAY

AK DENİZ

GÜRCİSTAN

ERMENİSTAN

İRAN

IRAK

SURİYE

İZMİR

KUZEY  ANADOLU  FAYI

DOĞU 
ANADOLU
FAYI

E
G

E
 D

E
N

İZ
İ AYDIN

DENİZLİ

TEKİRDAĞ

AÇIKLAMALAR
Önemli Jeotermal Alanlar 
Sıcak Su Kaynaklar ı
Ü. Tersiyer-Kuvaterner Volkanitler
Ü. Tersiyer-Kuvaterner Volkan Çıkışlar ı
Ana Fay Hatları
Başlıca Doğrultu Atımlı Faylar 
Ters Fay ve Bindirmeler0           50        100 km

ÖLÇEK

K

İçmece
Maden Suyu

Şimşek 2000

Görsel 23: Türkiye’nin önemli jeotermal alanları (Şimşek, 2000)
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Görsel 24: Batı Anadolu’daki başlıca jeotermal alanlar ve uygulamalar (Şimşek, 2019)
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9.4.1. Elektrik Üretimi
Ülkemiz jeotermal kaynaklarından önemli bir bölümü elektrik enerjisi üretimi için yeterli sıcaklık ve debiye sahiptir. 1984 
yılında 17,4 MWe kurulu güç ile, kaynamalı buhar türü türbinle elektrik üretimine başlanan Kızıldere sahasından sonra 
Salavatlı sahasında 2006 yılında devreye alınan 8,5 MWe kurulu güce sahip DORA-1 ülkemizin ilk ikili çevrim santralidir. 
Bu iki santralin işletmeye alınması sonrası yapılan yasal değişiklikler ( 2007 yılında yayımlanan 5686 sayılı “Jeotermal 
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” ve “Jeotermal Kanunlar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönet-
meliği”) ve akabinde gerçekleştirilen özelleştirmelerle jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi üretme faaliyetleri hız ka-
zandı. Görsel 25’te görüldüğü gibi 2013 yılı sonrası her yıl yaklaşık 200 MWe seviyesinde yeni kapasite devreye alınıyor. 
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Görsel 25: Türkiye Jeotermal Enerji Kurulu Gücü (JESDER,2020)

Bu hızlı yükseliş 2011 yılında yayınlanan YEKDEM kanunu ile birlikte sağlanmıştır. Diğer yenilenebilir enerji kaynakların-
da olduğu gibi, jeotermal enerjide de destekler sağlanmıştır. Bu destekler kapsamında 2011 yılından itibaren 10 yıllık 
sabit fiyatlı alım garantisi yanında yerli aksamlar için destekler de uygulanmaktadır. YEKDEM kapsamında jeotermal 
elektrik santrallarına 10.5 $cent/kWsaat sabit tarifeden alım garantisi verilmekte, yerli aksam desteği kapsamında yerli 
buhar veya gaz türbini için ilave 1.3 $cent/kWsaat, yerli jeneratör ve güç elektroniği için ilave 0.7 $cent/kWsaat ve yerli 
buhar enjektörü veya vakum kompresörü için ilave 0.7 $cent/kWsaat destek ilk 5 yıl boyunca verilmektedir. Ancak Ha-
ziran 2021 sonu itibari ile sona erecek olan bu desteklerin devamı için yeni şartlar ve koşullar 2021 yılı başında açıklan-
mıştır. Buna göre, Temmuz 2021 yılı itibarıyla devreye girecek olan jeotermal elektrik santrallerine uygulanacak tarifeler 
Tablo-1’de paylaşılmıştır. Bu kapsamda yeni şartlarda yayınlanan YEKDEM mekanizması 5 yıl süre ile uzatılmıştır. Türk 
Lirası kuruş bazlı olarak belirlenen fiyatlar üçer aylık dönemler halinde güncellenecektir. Bununla birlikte sağlanacak 
fiyatlara ABD Doları-sent olarak da hidroelektrik santralleri için 6.40 Dolar-sent/kWh, rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri 
5.10 Dolar-sent/kWh, jeotermal enerji santralleri 8.6 Dolar-sent/kWh, ve biyokütle santralleri kullandıkları kaynağa göre 
5.10, 8 ve 8.6 Dolar-sent/kWh olarak üst sınır uygulanacaktır. 
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Tablo-1 31/12/2025 Tarihine Kadar İşletmeye Girecek olan YEK Belgeli Üretim Tesisleri İçin YEK Destekleme 
Mekanizması ile Yerli Katkı Fiyatları ve Uygulama Süreleri

 

Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi

YEK Destekleme 
Mekanizması Fiyatı 
(Türk Lirası Kuruş 

/ kWh)

YEK Destekleme 
Mekanizması 

Fiyatı Uygulama 
Süresi (yıl)

Yerli Katkı 
Fiyatı (Türk 
Lirası Kuruş 

/ kWh)

Yerki Katkı 
Fiyatı 

Uygulama 
Süresi (yıl)

a. Hidroelektrik üretim tesisi 40,00 10 8,00 5
b. Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi 32,00 10 8,00 5
c. Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi 54,00 10 8,00 5

d. Biyokütle 
enerjisine dayalı 
üretim tesisi

Çöp Gazı / Atık lastiklerin 
işlenmesi sonucu ortaya çıkan 
yan ürünlerden elde edilen 
kaynaklar

32,00 10 8,00 5

Biyometanizasyon 54,00 10 8,00 5
Termal Bertaraf (Belediye atıkları, 
bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem 
değeri olmayan tarımsal atıklar, 
endüstriyel odun dışındaki orman 
ürünleri, sanayi atık çamurları ile 
arıtma çamurları)

50,00 10 8,00 5

e. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi 32,00 10 8,00 5

 

9.4.2. Doğrudan Kullanım
Ülkemizde jeotermal kaynakların doğrudan kullanımı çeşitlilik arz etmesine rağmen konut ve sera ısıtmacılığı ile banyo 
ve yüzme amaçlı kullanımı temel uygulamalardır. Doğrudan kullanım toplam kapasitesi olan 3,488 MWt içinde bu üç 
kullanım alanının 2019 yılı kurulu güç bilgileri Tablo 2’de listeleniyor (Mertoğlu vd., 2020). 

Halen işletilmekte olan 18 adet jeotermal enerji merkezi konut ısıtma projesinin listesi Tablo 3’te, lokasyon haritası ise 
Görsel 26’da gösteriliyor. Bu projelerin 13 tanesi Batı Anadolu’da geri kalanların 4 tanesi ise İç Anadolu’da yer alıyor. 
Ağrı Diyadin’de bulunan ısıtma projesi ise Doğu Anadolu’daki tek örnektir. Tablo 3’tee görüleceği gibi 1987’de Balıkesir 
– Gönen ile başlayan merkezi konut ısıtma uygulamaları 1990’lı yıllarda birçok projenin hayata geçirilmesiyle hızlandı 
ancak sonrasında gerçekleştirilen yeni proje sayısı giderek azaldı. Jeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretimine verilen 
teşviklere benzer uygulamaların bu alanda da verilmesiyle Türkiye’de çok sayıda yeni projenin hayata geçirilebileceği 
bir potansiyel var. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri kayıtlarına göre Türkiye’de 2015 yılı itibarıyla 15 ilde 3.858,85 dekar 
alanda jeotermal kaynak kullanılarak örtü altı üretim yapıldı (Tablo 4). Bu alanların büyük bir çoğunluğu İzmir (%21,25), 
Manisa (%16,22), Afyonkarahisar (%15,78) ve Denizli (%13,32) illerinde bulunuyor. Ünite sayıları bakımından ise en fazla 
sera ünitesi Kütahya’da (116) yer alıyor (Hasdemir vd., 2015).
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Tablo 2: Türkiye’de jeotermal enerji kullanım kapasiteleri (Mertoğlu vd., 2020)

Kullanım Kapasite (MWt)
Konut ısıtmacılığı 1033
Sera ısıtmacılığı 820
Banyo ve yüzme 420
TOPLAM 3488

Tablo 3: Türkiye’de merkezi jeotermal konut ısıtma projeleri (Parlaktuna vd., 2020)

Sıra Şehir - İlçe Kuruluş 
tarihi

1 Afyonkarahisar 1996

2 Afyonkarahisar - Sandıklı 1998

3 Ağrı – Diyadin 1999

4 Ankara - Kızılcahamam 1995

5 Balıkesir – Bigadiç 2005

6 Balıkesir – Edremit 2003

7 Balıkesir – Gönen 1987

8 Balıkesir – Güre 2006

9 Balıkesir – Sındırgı 2014

10 Denizli – Sarayköy 2002

11 İzmir – Balçova 1996

12 İzmir – Bergama 2009

13 İzmir – Dikili 2009

14 Kırşehir 1994

15 Kütahya – Simav 1991

16 Manisa – Salihli 2002

17 Nevşehir – Kozaklı 1996

18 Yozgat – Sorgun 2008

Görsel 26: Türkiye’de merkezi jeotermal konut ısıtma projeleri (Parlaktuna vd., 2020)

5-9

1-2
11-13

16

10

4 3

15
14 18

17



508 ► Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

Tablo 4: Türkiye’de jeotermal sera alanları (Hasdemir vd., 2015)

İl Ünite Sayısı Alan (da) Toplam Jeotermal Sera Alanı İçerisindeki Payı (%)
Adıyaman 9 54 1,4
Afyonkarahisar 14 609 15,78
Ağrı 1 20,85 0,54
Aksaray 1 40 1,04
Aydın 5 174,6 4,52
Denizli 23 514 13,32
Balıkesir 18 4,5 0,12
İzmir 32 820 21,25
Kırşehir 1 176,6 4,58
Kütahya 116 268 6,95
Manisa 5 626 16,22
Nevşehir 1 60 1,55
Şanlıurfa 20 399,3 10,35
Uşak 1 11 0,29
Yozgat 3 81 2,1
Toplam 250 3858,85 100

9.5. Jeotermal Sistemlerde Yenilenebilirlik ve Sürdürülebilirlik 

Önceki bölümlerde yapılan tartışmalardan jeotermal sistemlerde ısı enerjisinin büyük oranda kayaçta bulunduğu, jeoter-
mal sistemlerdeki su çevriminin dinamik yapısı nedeniyle (doğal beslenme ve doğal çıkışlar) sistemin bir dengeye ulaştı-
ğı sonucuna varılır. Öte yandan, yerkürenin yapısı gereği içerdiği ısı enerjisinin büyüklüğü değerlendirildiğinde jeotermal 
sistemler doğal koşullarında YENİLENEBİLİR özelliklere sahiptir. Yüzyıllardır kesintisiz hizmet veren kaplıca, hamam 
sistemleri bu tartışmaya en güzel örneklerdir.

Ancak jeotermal enerjiyi daha verimli kullanabilmek amacıyla kuyular açılarak doğal çıkış debisinden çok yüksek değer-
lerde akışkanın yeryüzüne çıkartılmaya başlanmasıyla sistemin akışkan dengesi insanlar tarafından bozulur ve çoğun-
lukla zaman içinde sistem basıncında ve üretim debilerinde düşümlere neden olunur. Bu konuda alınabilecek en önemli 
tedbir üretilen akışkanın tümünün veya bir kısmının kontrollü olarak rezervuara geri basılmasıdır. Bu sayede rezervuarın 
doğal beslenmesine katkıda bulunulur, çevrime giren akışkan ile kayacın sahip olduğu ısı enerjisi soğurulur. Ancak bu 
uygulamanın da dikkat edilmesi gereken noktaları mevcuttur. Yeraltına geri basılan soğuk akışkanın kısa devre yaparak 
yeterince ısınmadan üretim kuyularına ulaşması veya basılan akışkan debisinin çok yüksek olması sonucu rezervuarın 
belirli bölgelerinin istenenden daha fazla soğutulması da mümkündür. Tüm bu tartışmalar, jeotermal sistemlerden ısı 
kurtarımının çok iyi analiz edilmesi, mühendislik çalışmalarının özenle yapılması gerekliliğini ortaya koyar. Böylesi bir 
uygulamada jeotermal sistemde oluşacak kayıplar kabul edilebilir seviyelerde en aza indirilebilir ve sistemin SÜRDÜRÜ-
LEBİLİRLİLİĞİ sağlanır.
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9.6. Projelendirmede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

YER ISISI olarak tanımlanan jeotermal enerjinin, yeryüzüne getirilen akışkanın sıcaklığına bağlı olarak çok farklı kullanım 
alanı olduğu önceki bölümlerde tartışılmıştı. Görsel 7’de listelenen kullanımların tamamına yakınını, diğer enerji kaynak-
ları (örneğin fosil yakıtlar) kullanılarak elde edilecek sıcak su veya su buharı ile gerçekleştirmek mümkündür. Dolayısıyla 
yakıtın nasıl ve nereden elde edildiği dışında ilgili kullanımların yüzey tesisleri (türbin, ısı değiştirici, borulamalar vb.) aynı 
prensiplere sahiptir. Jeotermal enerji ile yapılacak uygulamalardaki temel fark, ısı kaynağının doğrudan doğadan gelme-
sidir ve çok iyi tanımlanmayan ısı kaynağı bilgisiyle yapılacak projelerin başarı oranının düşük olma olasılığı yüksektir. Bu 
nedenle takip eden bölümde jeotermal kaynağın tanımlanmasında önem arz eden hususlar tartışılacak.

Jeotermal kaynak tanımlanmasında iki farklı karakterde sürecin tartışılması gerekir.

1. Jeotermal rezervuarın tanımlanması

2. Yapılan sondajlarla yeryüzüne getirilen jeotermal akışkanın tanımlanması

9.6.1. Jeotermal rezervuarın tanımlanması
Geliştirilecek projenin nihai boyutunu belirleyecek olan yeraltındaki ısıyı içeren jeolojik yapının tanımlanması olarak özet-
lenebilecek bu süreçte, maliyeti göreli ucuz ancak kaynağın varlığının kesinlikle ispatlanacağı ve oldukça pahalı olan 
sondaj operasyonunun hangi noktada ve derinlikte yapılacağına dair önemli bilgiler verecek olan yerbilimleri ölçümleri-
nin yapılması elzemdir. Bu çalışmalar şunlardır:

 ►  Arazideki jeolojik çalışmalar

 ►  Bölgedeki sıcak ve / veya soğuk doğal kaynakların örneklenmesi, analiz edilmesi ve bu örnekler üzerindeki jeokimya 
çalışmaları

 ►  Sahada yapılacak olan jeofizik çalışmalar (gravite, manyetik, MT, CSAMT gibi)

Tüm bu çalışmaların ilgili uzmanlarca ortaklaşa yorumlanması sonrası jeotermal kaynak olma ihtimali yüksek lokasyon 
ve derinlikte belirlenen sondaj(lar)ın yapılması. 

Yukarıda da belirtililen bu faaliyetler içinde en yüksek maliyete sahip olan sondaj operasyonudur. Dolayısıyka sondajın 
en doğru noktada açılmasını belirleyecek olan yerbilimleri ölçümlerinden kaçınılmamalı ve gerekli kaynak ile zaman bu 
ölçümler için mutlaka ayrılmalıdır. Ancak şahit olunan birçok çalışmada çok kısıtlı yerbilimi çalışmaları sonrası, projeyi 
erken hayata geçirme kaygısıyla, yeterli bilgi elde edilmeden verilen sondaj noktalarındaki başarısız sonuçlar, başarılı 
olma ihtimali olan projelerin terk edilmesiyle sonuçlanabiliyor.

Rezervuarın tanımlanması süreci süreklilik arz eden bir karaktere sahiptir. İlk ağızda yapılan sınırlı çalışma ile verilen 
sondaj yerlerinde kısmen de olsa başarının elde edilmesi sonrası, gerek açılan sondajlardan elde edilen bilgiler gerekse 
de üretime alınan kuyulardan üretilen akışkan ile akışkan üretimine tepki veren rezervuarın davranışının sürekli izlenme-
siyle elde edilen bilgiler çerçevesinde rezervuar hakkındaki bilgi birikimi her geçen gün artar. Artan bilgi ile daha iyi ta-
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nımlanan rezervuarda yapılacak yeni faaliyetler sonrası başarı %si yükselir ve projeden elde edilecek fayda da artar. Bu 
nedenle, jeotermal rezervuardan yapılan her türlü faaliyetin gözlenmesi, kayıt altına alınması ve raporlanması, projenin 
entegre bir parçası olmalıdır. Bu faaliyet REZERVUAR YÖNETİMİ olarak adlandırılır ve faaliyetin temel gözlem noktaları 
olan kuyuların üretim özellikleri (basınç, sıcaklık ve debi) ile üretilen akışkanın özelliklerinin (kimyasal kompozisyon, 
çözünmüş gaz içeriği) zamanla değişimi mutlaka takip edilmelidir. 

Özetle, sondaj öncesi yapılacak yerbilimleri ölçümleri ile yapılan sondajlar sonrası başlatılan akışkan üretim sürecindeki 
gözlem ve kayıt altına alma faaliyetleri başarılı bir jeotermal projenin anahtar faaliyetleridir. 

9.6.2. Yapılan sondajlarla yeryüzüne getirilen jeotermal akışkanın tanımlanması
Yeryüzüne getirilen akışkanın tanımlanmasının önemi, bu akışkanın sahip olduğu özelliklerin gerçekleştirilecek projenin 
boyutlarını ve ekonomisini belirlemesidir. Her ne kadar tanımlanan jeotermal rezervuarda daha büyük boyutta ısı ener-
jisi depolanmış olsa da kuyular vasıtasıyla üretilen akışkanın getireceği enerji, uygulamadaki büyüklüklerin belirlenmesi 
için kullanılır. Yeryüzüne taşınan ısıl enerjinin hesaplanmasında Denklem 1 kullanılmaktadır.

 Q = m CP ΔT  (1)

Burada:

 Q = Üretilen akışkanın sahip olduğu ısıl enerji, kJ/sn

 m = Jeotermal akışkanın kütle akış hızı, kg/sn

 CP = Jeotermal akışkanın özgül ısısı, kJ/kg-°C

 ΔT = Uygulamadaki sıcaklık farkı, °C

Suyun doymuş sıvı ve buhar fazlarındaki özgül ısı değerleri sıcaklığın fonksiyonu olup Tablo 5’te, 5 – 300 °C aralığı için 
veriliyor. Öte yandan Denklem 1’deki sıcaklık farkı (DT) uygulanacak projeye göre değişir. Örneğin, 180 °C’lik jeotermal 
akışkandan elektrik enerjisi üretiminde buhar kaynamalı santral kullanılarak elektrik enerjisi üretilecek olur ise, türbin 
çıkış sıcaklığı 140 °C civarında ve DT 40 °C olur. Ancak aynı akışkandan ikili çevrim santrali kullanılarak elektrik enerjisi 
üretilecek olursa, türbin sıcaklığı çok daha düşük değerlere (70 °C) düşebilir ve DT 110 °C seviyesine çıkar. Görüleceği 
gibi proje tasarımı aynı akışkandan çok farklı büyüklükte enerji eldesi ile sonuçlanabilir. 
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Tablo 5: Suyun doymuş sıvı ve doymuş buhar fazlarındaki özgül ısı değerleri

Sıcaklık
(°C)

Cp, liquid  
(kJ/kg-°C)

Cp, buhar  
(kJ/kg-°C)

Sıcaklık 
(°C)

Cp, sıvı  
(kJ/kg-°C)

Cp, buhar  
(kJ/kg-°C)

5 4,204 1,86 115 4,24 2,07
10 4,193 1,86 120 4,248 2,09
15 4,186 1,87 125 4,26 2,12
20 4,183 1,87 130 4,27 2,15
25 4,181 1,88 135 4,28 2,18
30 4,179 1,88 140 4,29 2,21
35 4,178 1,88 145 4,30 2,25
40 4,179 1,89 150 4,32 2,29
45 4,181 1,89 160 4,35 2,38
50 4,182 1,9 170 4,38 2,49
55 4,183 1,9 180 4,42 2,62
60 4,185 1,91 190 4,46 2,76
65 4,188 1,92 200 4,51 2,91
70 4,191 1,93 210 4,56 3,07
75 4,194 1,94 220 4,63 3,25
80 4,198 1,95 230 4,70 3,45
85 4,203 1,96 240 4,78 3,68
90 4,208 1,97 250 4,87 3,94
95 4,213 1,99 260 4,98 4,22

100 4,219 2,01 270 5,10 4,55
105 4,226 2,03 280 5,24 4,98
110 4,233 2,05 290 5,42 5,46

300 5,65 6,18

Yüzeye getirilen ısıl enerjinin net belirlenebilmesi için iki önemli parametrenin, kütle akış hızı ve üretim sıcaklığının doğ-
ru saptanması gerekir. Her iki parametre uzun süreli ölçümler sonunda belirlenmelidir. Maalesef bu gereklilik birçok 
projede göz ardı edilir, çok kısa süreli akış denemesi ile tespit edilen debi ve sıcaklıklar kullanılarak uygulama projeleri 
geliştirilir. Bu konuda bir diğer sorun, gerçek uygulamada aynı anda üretime konulup aynı rezervuardan akışkan ürete-
cek kuyuların genelde tekil olarak test edilmesidir. Bilinmelidir ki aynı rezervuardan akışkan üreten kuyular bir diğerinin 
üretiminden çalar ve kuyuların aynı anda üretime alındıklarında elde edilen toplam debi, tekil olarak yapılan testlerde 
kuyuların debilerinin toplamından az olur. Bu nedenle, açılmış ve üretime alınmaları planlanan kuyuların aynı anda açı-
larak test edilmeleri en doğru uygulamadır. Bu mümkün değilse, tekil testlerle elde edilen debilerin toplamının bir miktar 
düşeceği göz önüne alınarak toplam kapasite konusunda indirim yapan bir yaklaşım izlenmelidir.
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Sıklıkla görülen bir diğer yanlış uygulama sahada açılan kuyuların performanslarının sahada daha sonra açılması plan-
lanan kuyularda da elde edileceği varsayımıyla, mevcut olmayan akışkan için projelerin planlanmasıdır. Açılmış birkaç 
kuyu ile ısıtılabilecek konut alanının birkaç katı için projelerin yapıldığı, abonelerin alındığı ancak başarısız sondajlar 
sonrasında taahhüt edilen enerjinin sağlanamadığı örnekler mevcuttur. Bu çerçevede, projelerin modüler geliştirilmesi, 
mevcut enerjiyle hayata geçirilebilecek kapasitenin belirlenmesi ve modüllerin izlenmesi, rezervuarın uygulamaya tep-
kisinin saptanarak yeni modüller için enerji mevcut olduğunun kesinleşmesi sonrası genişlemenin yapılması yoluna 
gidilmelidir.

Son olarak, sondajlı üretim debilerinin çoğunlukla sistemin doğal beslenme debisinin çok üzerinde olması nedeniyle 
akışkan üretimiyle birlikte rezervuar basıncı ve debiler düşmeye başlar. Düşüm hızını yavaşlatmak ve geciktirmek için en 
sık uygulanan yöntem enerjisi alınan akışkanın yeraltına geri basılmasıdır (re-enjeksiyon). Geri basım, basınç düşümünü 
geciktirmenin yanı sıra içinde yüksek miktarda çözünmüş mineral içeren ve çevreye atılmasıyla kirlenmeye yol açma 
ihtimali yüksek olan jeotermal akışkanın bertaraf edilmesi amacıyla da kullanılır.

Jeotermal enerji projelerinin bir diğer önemli karakteri, entegre yöntem ile birden çok uygulamanın aynı akışkan kullanı-
larak hayata geçirilebilme olasılığıdır. Örnek olarak ikili çevrim santralinde elektik enerjisi üretme sonrası 70 °C ile türbini 
terk eden jeotermal akışkanın bir kısmı sera – konut ısıtmacılığında kullanılabilmek ve enerji kullanım verimliliği artabilir.

Metnin önceki bölümlerinde bahsi geçen BAZ YÜK ve TEPE YÜK, ısıtma projelerinin önemli bir bileşeni olmalıdır. Jeoter-
mal enerji kullanılarak yapılacak alan ısıtmacılığı uygulamalarında, projenin gerçekleştirileceği bölgenin yıllık dış ortam 
sıcaklık değişimi bu iki parametrenin belirlenmesinde kullanılmalıdır. Bilindiği gibi dış ortam sıcaklığı yıl boyunca değişir, 
yılın belirli bölümlerinde alan ısıtmasına ihtiyaç duyulurken yılın kalan kısmında ısıtmaya ihtiyaç olmaz. Öte yandan, 
ısıtma ihtiyacının bulunduğu günlerde de günlük ısı yükü farklılık gösterir. Projelendirmenin, yılın en soğuk günlerine 
göre yapılması durumunda, ki bugünlerin sayısı çoğunlukla oldukça azdır, yılın geri kalan bölümünde kurulu kapasi-
tenin önemli bir bölümü atıl konuma düşebilir. Yılın en soğuk günlerindeki ısı gereksinimine TEPE YÜK adı verilir. Atıl 
kapasitenin oluşacağı gün sayısını azaltmak, eldeki mevcut enerji ile daha fazla alan ısıtabilmek amacıyla BAZ YÜK 
kavramı geliştirildi. Bu kavramda, TEPE YÜK’ün belirli bir oranı (örneğin %60) BAZ YÜK olarak belirlenir ve mevcut enerji 
ile ısıtılacak alan BAZ YÜK değeriyle hesaplanır. TEPE YÜK ile BAZ YÜK arasındaki ısı ihtiyacını karşılamak amacıyla 
jeotermal dışındaki enerji kaynaklarının yakıt olarak kullanılacağı yedek sistemler projelendirilmelidir. Yedek sistemler 
ayrıca jeotermal akışkanın üretiminde yaşanabilecek kısa süreli sıkıntılarda devreye alınır ve ısıtma sisteminin sorunsuz 
işletilmesinde önemli rol oynar.
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10. Hidroelektrik Enerjisi
Murat Altınordu

Hidroelektrik Santrallar

10.1. Genel Bakış

Bir kütle halinde hareket eden su aynı zamanda enerji taşır. Bu hareket içindeki enerji miktarını suyun akış veya düşüş 
hızı tayin eder. 

Taşınacağı bölgeye göre daha yüksek bir kotta biriken su “Potansiyel Enerji” içerir. Enerjinin dönüşümü prensibine göre 
“Potansiyel Enerji” önce “Kinetik Enerjiye (Mekanik Enerji)” daha sonra da türbin çarkına bağlı hidrojeneratörün dönmesi 
ile “Elektrik Enerjisine” dönüşür. 

Hidroelektrik santrallar (HES) kanal ve/veya borular yardımıyla suyu türbinlere taşıyarak bu enerjiyi en verimli şekilde 
kullanmamızı sağlar. Hidroelektrik santrallarda,

 ►  Kaynak (su) yenilenebilirdir. 

 ►  Tesisin neden olduğu bir sera gazı emisyonu yoktur.

 ►  Uzun ömürlüdür.

 ►  Yakıt gideri yoktur.

 ►  İşletme ve bakım giderleri düşüktür.

 ►  Kırsal kesimlerde ekonomik ve sosyal yapıyı canlandırmaları yönünden en önemli yenilenebilir enerji kaynağıdır. 
Tarımsal sulama, istihdam, balıkçılık ve baraj göleti etrafında dinlenme alanlarının oluşması, kırsal kesimlerde 
hidroelektrik santralların ekonomik ve sosyal faydaları arasında sayılabilir.

Hidroelektrik santrallar, depolama yapılarına, düşülerine (H), kurulu güçlerine (tesisin toplam kapasitesi), ulusal şebeke 
yükünü karşılama durumlarına, baraj gövdesinin tipine ve santral binasının konumuna göre sınıflara ayrılır. 

Bilgi Kutusu 1: Hidroelektrik Santral Türleri

 ►  Depolama yapılarına göre depolamalı (rezervuarlı) ve nehir tipi (regülatör) HES’ler;

 ►  Düşülerine göre alçak düşülü (H < 10 m), orta düşülü (H = 10 - 50 m arası) ve yüksek düşülü (H > 50 m) HES’ler;

 ►  Kurulu güçlerine (toplam tesis kapasitesine) göre birçok farklı sınıflandırma olmakla birlikte en sık kullanılan; en 
küçük (pico) kapasiteli (<5 kW), mikro (micro) kapasiteli (<100 kW), mini (mini) kapasiteli (100 – 1000 kW), 
küçük (small) kapasiteli (1.000 – 15.000 kW), orta (medium) kapasiteli (15.000 – 100.000 kW), büyük (large) 
kapasiteli (>100.000 kW) HES’ler şeklindedir.
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 ► Literatürde ve Firma kataloglarında farklı sınıflandırmalar bulunmaktadır. Örneğin küçük (small) kapasiteli (1.000 
– 25.000 kW), orta (medium) kapasiteli (25.000 – 100.000 kW)

 ►  Ulusal şebeke yükünü karşılama durumlarına göre Baz Yük, Puant (Pik) Yük1, hem Baz hem de Puant (Pik) Yük2 
HES’ler;

 ►  Baraj gövdesinin tipine göre ağırlıklı beton gövdeli barajlı HES’ler, beton kemer gövdeli barajlı HES’ler, kaya dolgu 
gövdeli barajlı HES’ler, toprak dolgulu gövdeli HES’ler;

 ►  Santral binasının konumuna göre yer üstü, yer altı ve yarı gömülü veya batık HES’ler.

Bir hidroelektrik santralında yer alan genel yapılar arasında baraj gövdesi ve gölü, su alma tesisleri, su yolu tesisleri, 
santral tesisleri, santral çıkış suyu kanalı, şalt tesisleri, dip savak tesisleri ve dolu savak tesisleri sayılabilir.

Görsel 1: HES Genel Yapıları

BİLGİ KUTUSU 2: Hidroelektrik Santrallarda Bulunan Elektromekanik Ekipman

 ►  Türbin: Potansiyel enerjinin mekanik enerjiye dönüşmesini sağlayan ekipman.

 ►  Governor ve HPU: Türbine giren su miktarını düzenleyerek aktif güç/türbin hızı kontrolü sağlar.

 ►  Jeneratör ve İkaz Sistemi: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüşmesini sağlayan ekipman.

 ►  Gerilim Regülatörleri

 ►  Ünite Kumanda ve Kontrol Panoları 

 ►  Kumanda Odası Panolar 

1. Baz yük 24 saat içerisinde gerçekleşen elektrik tüketiminin minimum değerini ifade eder. Baz yük santralları da bu minimum tüketimi karşılaya-
bilecek üretimi yapan santrallardır.

2. Puant (Pik) yük, belli zaman aralığında gerçekleşen maksimum tüketim değerini ifade eder.
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 ►  3,3–18 kV Orta Gerilim Panoları

 ►  Ana Güç Transformatörleri

 ►  30-36 kV Orta Gerilim Kapalı Salt Panoları ve Teçhizatı

 ►  66-380 kV’luk Şalt Sahası Tesisleri

 ►  Röle ve Kumanda Panoları

 ►  İç İhtiyaç Transformatörü ve 400 V Şalterler

 ►  400 V AC, 24 V DC, 48 V DC, 110 V DC Panolar

 ►  Dizel Jeneratör ve Panosu 

 ►  UPS

                      Türbin    Governor ve HPU                                       Generatör  Kontrol

Görsel 2: Elektromekanik Ekipman Örnekleri

Görsel 3: Santral Binası İç Görünüş
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Devlet Su İşleri Vakfı tarafından yayınlanan Su Dünyası Dergisi’nin Mart 2018 tarihli 172. sayısında ifade edildiği gibi, 
“hidroelektrik enerji, yerli ve yenilenebilir olmasının yanında alternatiflerine kıyasla düşük işletme ve bakım maliyeti ile 
yarattığı yeni yatırım olanakları sayesinde milli ekonomiye çok yönlü katkı sağlıyor”3. Nükleer, fosil yakıtlı ve doğal gaz 
çevrim gibi yüksek kurulu güç ve üretimlere sahip tesislerle kıyaslandığında işletme maliyetlerinin daha uygun olduğu 
net şekilde görülen hidroelektrik santraller, ilk yatırım maliyetlerindeki avantajıyla da yenilenebilir enerji grubunda ön 
plana çıkmaktadır. 

(¢/kWh)

2,536

3,608

1,098

3,019

Nükleer                                             Fosil Yakıtlar                                      Hidroelektrik                                         Gaz Türbini

4

3

2

1

Görsel 4: Kaynaklara göre santralların işletme maliyetleri (DSİ Su Dünyası, Sayı: 172, Mart 2018)

($/kWh)

1661

696

2921

580

1021

1531

Rüzgâr Enerjisi                Doğal Gaz                 Güneş Enerjisi               Nehir Tipi HES                      Petrol                          Biyokütle

4000

3000

2000

1000

Görsel 5: Kaynaklara göre ilk yatırım maliyetleri (DSİ Su Dünyası, Sayı: 172, Mart 2018)

3. DSİ Su Dünyası Dergisi’nin ilgili sayısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetGaleriFile/425/DosyaGale-
ri/1010/172.pdf?layout=modal 
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10.2. Hidroelektrik Santral Yatırımları

Hidroelektrik santral yatırımlarına ilişkin yol haritası, dört temel unsurdan oluşur. Bunlar hazırlık, mühendislik işleri, ekip-
man temini ve inşaat olarak sıralanır.

 ►  Hazırlık aşaması, ön fizibilite çalışmasının yapılmasını, bu çerçevede bütçenin oluşturulmasını ve yatırım kararının 
alınmasını içerir. Bu aşamada ayrıca, saha çalışmaları, proje ve ilgili dokümanların hazırlanması, Bakanlık tarafından 
kesin kabul süreci de dâhil olmak üzere süreç takibi ve yönetimini de içerecek şekilde müşavir ve mühendislik 
ihtiyaçları belirlenir.

 ►  Mühendislik aşaması, fizibilite raporunun hazırlanması, şartnamelerin hazırlanması (elektromekanik ekipman 
şartnameleri, santral binası yapım işi şartnamesi, hidromekanik işler şartnamesi) ve Elektrik Üretim ve Elektrik 
Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği’nde4 belirtilen tüm dokümanların hazırlanması işlerini içerir.

 ►  Ekipman Temini aşaması, fiyat ve teknik tekliflerin toplanması, ekipman tedarikçileri ile görüşmeler yapılması, 
istişare, öneri ve değerlendirmelerin yapılması, şartname ve proje dokümanlarının revize edilmesi, tedarikçinin 
belirlenmesi ve sözleşmenin imzalanması gibi adımları içerir.

 ►  İnşaat aşaması, santral binası gibi yapılar ve hidromekanik işlerin yapılmasını, fiyat ve teknik tekliflerin toplanma-
sını, ekipman tedarikçileri ile görüşmeler yapılmasını, istişare, öneri ve değerlendirmelerin yapılmasını, şartname 
ve proje dokümanlarının revize edilmesini, yüklenicinin belirlenmesini ve sözleşmenin imzalanmasını kapsar.

 ►  Montaj, Test ve Devreye Alma Aşaması, fizibilite ve şartnamelere göre temin edilen ekipmanların saha montajı, 
montaj sonrası testleri ve güncel mevzuatların işaret ettiği kabul testlerinin yapılarak çalışır halde teslim edilmesi 
demektir. Bu aşamada özellikle ekipman sağlayıcılarının sahada hazır bulunmaları elzemdir.

10.2.1. İlgili Mevzuat ve Standartlar
Lisanslı ve lisanssız elektrik üretimi için önemli bazı mevzuatlar şöyle sıralanabilir:

 ►  5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun5

 ►  6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu6 

Bu kanunlara ek olarak, enerji piyasaları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı’nın (www.enerji.gov.tr), su kullanım hakkı ve su yapıları denetimi vb. konular için de Devlet Su İşleri’nin 
resmî web sitesi (www.dsi.gov.tr) takip edilmelidir.

 ►  Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik7

 ►  Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği8

4. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200219-1.htm 
5. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/05/20050518-1.htm 
6. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6446.pdf 
7. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190615-5.htm 
8. https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-6727/elektrik-piyasasi-lisans-yonetmeligi 
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 ►  Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik9

 ►  Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği10

 ►  Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik11

 ►  Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği12

 ►  Elektrik Piyasası Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM)13

 ►  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik14

 ►  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi 
Hakkında Yönetmelik15

10.2.2. Ekipman Belirleme, Seçim Kriterleri ve İşletme

10.2.2.1. Ön Fizibilite Çalışması
 ►  Neden Yapılır

Su kaynağının, yatırıma değer olup olmadığının belirlenmesi yani HES yatırımı uygulanabilir mi sorusuna verilecek cevap 
için en hızlı ve ucuz yöntem ön fizibilite çalışmasıdır.

Çalışma sonucunda Brüt Güç hesaplanarak yaklaşık bir Bütçe çıkartılır.

 ► Hedef: Brüt Gücün Hesaplanması 

P = ή.ρ.g.Q.H

Q: Debi (m3/s)
H: Net düşü (m)
g: Yerçekimi ivmesi (m/s2)
ή: türbin verimi
ρ: yoğunluk (kg/m³)
P: W

 ► Yapılacak Ölçümler

Q: Debi (m3/s)
H: Net Düşü (m)

9. https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-92/elektriklisanssiz-uretim 
10. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141230M1-2.htm 
11. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190125-10.htm 
12. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200219-1.htm 
13. http://epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-0-122/yenilenebilir-enerji-kaynaklari-destekleme-mekanizmasi-yekdem 
14. https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-6736/yenilenebilir-enerji-kaynaklarinin-belgelendirilm 
15. https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=22600&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5 
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 ► Debi Ölçümü Q (m3/s)

Bir akarsu yatağından geçen toplam su miktarının belli bir zaman periyodu boyunca değişimi hakkında bilgi edinmek 
amacıyla yapılır. 

Birimler m3/s veya lt/s olarak ifade edilebilir.

1. Hız Ölçme Esasına Dayanan Yöntemler 
 ►  Mikro Türbin açık kanal veya isale hatları uygulamalarında anlık debi ölçümü için uygun

 ►  Hız ile enine kesit alanı arısındaki bağıntıdan yararlanılır.

 ►  Akarsu yatağının zamanla değişim göstermediği bir en kesit seçilir.

 ►  Akarsuyun değişik noktalarındaki hız dağılımı farklı olduğundan, ölçüm yapılacakken kesit değişik alanlara ayrılarak 
ortalama hız tespit edilir:

Debi (m3/s) = Hız (m/s) x Kesit Alan (m2)

Kesit Alan (m2) = Ortalama derinlik (m) x genişlik (m)

AKARSU YATAĞI

SU YÜZEYİ
BAŞLANGIÇ
NOKTASI

Görsel 6: Kesit Alanı Hesabı
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Hız (m/s) = Bir portakalı akış yönünde bırakın, birkaç deneme ile ortalama hızını ölçün

OPERATÖR
PORTAKAL

OPERATÖR

MESAFE
KANAL 1

KANAL 2
KANAL 3

Görsel 7: Akış Hızı Hesabı

Nehirin tabanındaki sürtünmeyi hesaba katmak için 0.83 katsayıyla çarpın.

Debi (m3/s) = Hız(m/s) x Kesit alanı (m3) x 0.83
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Görsel 8: Sürtünme Hesabı

2. Hacim Ölçme Esasına Dayanan Yöntemler

Debi ölçümü esnasında şu aletler kullanılır: 

 Akım ve hız ölçerler, ultrosonik veya manyetik debimetreler vs.

 ► Kova Yöntemi

Örnek: Eğer 19 lt kova ve bir kronometre ile ölçülen akış 1,5 saniyede 19 lt ise debi kaç lt/dakikadır? 
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19 lt 60 saniye

1.5 saniye 1 dakika
x = 760 lt/dakika

 ► Debi Seçimi (Tasarım – Proje Debisi Seçimi)

•  Debi ölçümleri zamana göre liste ve tablo haline getirilmelidir.

•  Debi grafikleri ve süreklilik eğrisi oluşturulur.

•  Zamanın %95’inde var olan debi güvenilir debidir.

•  Bununla üretilen enerjiye firm (güvenilir) enerji denir.

•  Kalan debi miktarı ile üretilecek enerjiye ise seconder enerji denir. 

•  Güvenilir debi seçiminde optimizasyon çalışmaları sonucunda HES için; ekonomik olan maksimum x m3/s mik-
tarındaki suyun türbinlenmesi (türbinden geçirilmesi) önerilir.

Örnek bir optimizasyon çalışması

Görsel 9: Aylık Debi Grafiği ve Ortalama Debi 

Ekim         Kasım       Aralık         Ocak        Şubat         Mart         Nisan         Mayıs      Haziran    Temmuz   Ağustos      Eylül
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Görsel 10: Yıllık Debi Grafiği ve Ortalama Debi 

Tablo 1: Optimizasyon Çalışması

Sıra Debi
(m³/s)

Cebri 
Boru 
Çapı 
(m)

Kurulu 
Güç 
(KW)

Enerji 
(GWh)

Kuy-
ruksuyu 
Kazısı 
(m³)

Yıllık 
Enerji 

Geliri ($)

Regüla-
tör 

Maliyeti 
($)

Cebri 
Boru 

Maliyeti 
($)

EMK 
Maliyeti 

($)

Santral 
Binası ve 

Kuyruksuyu 
Kazısı 

Maliyeti

Hidromek. 
Donanım 
Maliyeti 

($)

Ulaşım 
Yolları ve 
Şantiye 
Tesisleri 

($)

Kamulaş. 
Maliyeti 

($)

Toplam 
Keşif 

Bedeli ($)
Tesis 

Bedeli ($)
Proje 

Bedeli ($)
Gelir B.D. 

($)
Net Gelir 

($)

1 7,0 1,60 897 4,67 8 975 466 571 995 000 150 014 358 991 639 100 122 919 300 000 500 000 2 566 025 2 950 928 3 893 568 4 052 170 158 602
2 7,5 1,70 960 4,76 9 083 476 343 995 000 157 469 384 093 639 250 124 381 300 000 500 000 2 600 193 2 990 222 3 938 756 4 137 042 198 286
3 8,0 1,80 1023 4,84 9 192 484 339 995 000 164 837 409 083 639 400 125 777 300 000 500 000 2 634 097 3 029 211 3 983 593 4 206 483 222 890
4 8,5 1,80 1089 4,91 9 295 491 000 995 000 164 837 435 798 639 550 127 112 300 000 500 000 2 662 297 3 061 642 4 020 888 4 264 335 243 447
5 9,0 1,90 1152 4,97 9 398 497 100 995 000 172 123 460 886 639 700 128 394 300 000 500 000 2 696 104 3 100 519 4 065 597 4 317 314 251 717
6 9,5 1,90 1219 5,02 9 503 501 700 995 000 172 123 487 581 639 850 129 627 300 000 500 000 2 724 182 3 132 809 4 102 730 4 357 265 254 534
7 10,0 2,00 1282 5,07 9 607 507 025 995 000 179 333 512 759 640 000 130 815 300 000 500 000 2 757 908 3 171 594 4 147 333 4 403 508 256 175
8 10,5 2,00 1345 5,10 9 877 509 613 995 000 179 333 537 863 640 150 131 963 300 000 500 000 2 784 309 3 201 956 4 182 249 4 425 987 243 738
9 11,0 2,10 1412 5,13 10 147 512 611 995 000 186 472 564 678 640 300 133 072 300 000 500 000 2 819 522 3 242 451 4 228 818 4 452 028 223 210

10 11,5 2,10 1475 5,14 10 237 513 836 995 000 186 472 589 877 640 450 134 147 300 000 500 000 2 845 946 3 272 838 4 263 763 4 462 667 198 904
11 12,0 2,10 1542 5,16 10 327 515 841 995 000 186 472 616 625 640 600 135 190 300 000 500 000 2 873 887 3 304 970 4 300 715 4 480 081 179 366
12 12,5 2,20 1605 5,17 10 493 516 623 995 000 193 542 641 906 640 750 136 203 300 000 500 000 2 907 400 3 343 511 4 345 037 4 486 874 141 837

 ►  Kapalı sistemlerde (İsale Hattı vs.) Debi Seçimi (Tasarım – Proje Debisi Seçimi)

•  Debi ve boru içi dinamik basınçlar beraber tablo haline getirilmelidir (bkz. Aşağıdaki örnek).
•  Sistemin asıl amacını gerçekleştiren değerler, örneğin isale hattının asıl amacı olan şebekeye su sağlama işlemini 

yapmak için gerekli debi ve basınç değerleri belirlenmelidir.
•  Mevcut değerlerde yoğun kullanımın olduğu noktalar belirlenmelidir.
•  İleride oluşacak muhtemel ihtiyaçlar tespit edilmelidir.
•  Kurulu güç tespiti bu adımlardan sonra yapılmalıdır.
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Tablo 2: İsale Hattında Debi ve Basıncın Tablo Halinde Gösterimi

SIRA SAAT DEBİ DEĞERİ 
(lt/sn)

BASINÇ 
DEĞERİ (bar)

1 09:30 934,36 6,7
2 09:31 930,96 6,7
3 09:32 934,36 6,8
4 09:33 930,96 6,7
5 09:34 928,69 6,8
6 09:35 933,23 6,8
7 09:36 941,17 6,8
8 09:37 938,9 6,8
9 09:38 929,82 6,7

10 09:39 937,77 6,7
11 09:40 927,55 6,8
12 09:41 942,31 6,8
13 09:42 941,17 6,7
14 09:43 932,09 6,7
15 09:44 932,09 6,8
16 09:45 932,09 6,8
17 09:46 933,23 6,8
18 09:47 943,45 6,8
19 09:48 934,36 6,7
20 09:49 932,09 6,7
21 09:50 941,17 6,7
22 09:51 938,9 6,8
23 09:52 934,36 6,7
24 09:53 933,23 6,7
25 09:54 938,9 6,7
26 09:55 928,69 6,8
27 09:56 933,23 6,8
28 09:57 951,39 6,8
29 09:58 940,04 6,8
30 09:59 946,85 6,7
31 10:00 935,77 6,7
ORTALAMA 935,91 6,75

 ► Düşü Ölçümü H (m)

•  Düşü ölçümünde şu aletler kullanılır: 

Nivo, Mira, Mira Düzeçleri, Mira Altlıkları ve Destekleri ve GPS cihazları kullanılır. Ancak bu cihazların kalibrasyonuna ve 
hassasiyetine dikkat etmek gerekir.

•  Brüt Düşü ve Net Düşü arasındaki fark nedir? 

Brüt Düşü değer okuma ile yapılırken net düşüyü hesaplamak için brüt düşüden cebri boruda ve türbin girişindeki teçhi-
zatlar da meydana gelen sürtünme kayıplarını çıkartmak gereklidir. 
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1. Açık Saha Uygulamaları

Belirli noktalar arasındaki yükseklik farklarının veya bu noktalarının yüksekliklerinin bulunması için yapılan ölçme ve 
hesap işlemine düşü ölçüsü denilmektedir. 

Açık saha uygulamalarında çoğunlukla noktaların yükseklikleri ölçülmeyip noktalar arasındaki yükseklik farkları belir-
lenmektedir. 

Bulunan bu yükseklik değeri brüt düşü olarak nitelendirilir.

Görsel 11: Brüt Düşü Hesabı

1. Kapalı Sistemler

İsale hattı gibi kapalı boru hatlarında hidrolik türbin 
kurulmasına yönelik düşü (basınç) ölçümü mano-
metre ve bir vana yardımıyla yapılabilir. 

Burada vana belirli aralıklar ( %10-%20… %100) ile 
tam açık konuma gelene kadar açılarak manomet-
reden basınç değerleri okunur. Her bir açıklık de-
ğerine karşılık gelen basınç değerinde mümkünse 
debi ölçümü de gerçekleştirilir.

Manometre

Giriş Vanası

Tam Açık Pozisyon

Tam Kapalı Pozisyon

%100%10
%20

%70%90

Su Giriş
Yönü

Görsel 12: Manometre Yardımıyla Vanalarda Basınç Ölçümü
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 ►  Boru içi Basıncı Etkileyecek Durum ve Ekipmanlar

•  Branşman, Dirsek, Tee gibi hat elemanları

•  Vana, çek valf, vantuz, basınç kırıcı vb. teçhizatlar

•  Boru malzemesi ve özellikleri

•  Hattın sifon yapılarına sahip olması

•  Boru çapının uyun seçilmeyerek su hızının fazla olması (önerilen değer <2 m/s)

Baraj gölü

Yü
ks

ek
lik

 m
Bo

ru
lar

ın 
da

ya
na

bil
ec

eğ
i 

ba
sın

ç m

Hidrostatik basınç çizgisi

Hidros. bas. çiz.
Hazne

Boru kalınlıkları
6 6 6 6 888 8 1012

9

10

11

12

Piyezometre çizgisi

Piyezom. çizgisi

Vana

VanaTahl.
Vanası

Tahl.
Vanası Tahl.

Vanası Tahl.
Vanası

Vantuz
Vantuz

Vantuz Vantuz

Görsel 13: Örnek Bir Kapalı Hat

 ► İsale Hatlarında Uygun Nokta Belirleme

1. Mevcut Hatlarda Uygun Alanlar

Basınç Kırıcı
Vana
Depo Girişi

2. Yeni Tesis Edilecek Hatlarda Uygun Alanlar

Basınç Kırıcı

Vana

Depo Girişi

Bağlantı Noktasına Yakın

Tüketim Noktasına Yakın
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10.0.0.2. Proje Karakteristiklerine Göre Ekipmanın Belirlenmesi
1. Türbin 

A. Reaksiyon Tipi Türbinler

 ► Francis Türbinler (Orta Debilerde ve Orta Düşülerde)

Şaft (türbin ve generatör arasındaki aktarma organı) konumuna göre Yatay Eksenli ve Düşey Eksenli

 ►  Kaplan Tipi Türbinler (Fazla (Yüksek) Debilerde ve Alçak Düşülerde)

Rotor kanatları sabit olan pervane tipi, Rotor kanatları ayarlanabilen tipleri, S Type, Pit Type vs

B. Aksiyon Tipi Türbinler (Impuls)

 ►  Pelton Tipi Türbinler (Az (Düşük) Debilerde ve Yüksek Düşülerde) 

Şaft (türbin ve generatör arasındaki aktarma organı) konumuna göre Yatay ve Düşey Eksenli olabilmektedir. Nozul 
(pelton tip türbinlerde suyun çarka verilmesini sağlayan ekipman) türbinin belli debi aralıklarında çalışmasına imkân 
vermesi için birden çok adet olarak kullanılabilir.

 ► Michell Banki Tip Türbinler 

Bu tip türbinler işletme ve ilk hatırım maliyetleri düşük, nispeten küçük güçlerde (1MW altı) kırsal bölgelerde off grid 
(şebeke dışı) olarak çalışır.

2. Governor

 ►  Türbine giren su miktarını düzenleyerek aktif güç/türbin hızı kontrolü sağlar

 ►  Gürültü seviyesini en alt düzeyde tutmak 

 ►  Governor & türbin lokal dijital kontrol panosu işlevleri 

•  Yük kontrol modu 

•  Su seviyesi kontrol modu 

•  Otomatik test modu 

•  Vanaların kontrolü

•  Güvenlik sisteminin kontrolü 

•  Alarmlar ve hataların gösterimi 

•  Vana açma ve kapama yapabilme

•  Ayar kanatları ve nozulların açılması ve kapatılması 

•  Yükleme havuzundaki su seviyesi

•  Cebri borudaki su basıncı 

•  Üretilen enerji, dönüş hızı ve üretilen güç gösterimi.
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3. Generatör

Özellikle 20 MW altı generatörler için şu özellikler aranmaktadır.

 ►  Tam Yükte Verim: %96 dan büyük olmalı

 ►  İzolasyon yöntemi: VPI (Vacuum Pressure Impregnation)

 ►  İzolasyon Sınıfı: F

 ►  Sıcaklık Yükselme Sınıfı: B

 ►  Kendinden İkazlı (Fırçasız)

 ►  Senkron 

 ►  IEC Standartlarına Uygun

 ► 08 - 09 Güç Faktörü

 ►  Kompakt

 ►  Kendinden yağlamalı yataklar

 ►  Testlerden Önce Sargıların Yalıtım Direncinin Ölçülmesi

 ►  Aşırı Akımda Kısa Devre Testi

 ►  Nominal Devirde Aşırı Hız Testi

 ►  Nominal Hız Yüksüz Operasyonda Titreşim Ölçümü

4. Giriş Vanası

 ►  Scada (kontrol ve koruma sistemi) sistemine uygun aktuatörlerle teçhiz edilerek izlenmesi ve kontrolü 

 ►  Aktuatörün hız seçiminde, vana çapına uygun olarak darbe etkisi yaratmayacak şekilde, vana açılma ve kapanma 
süresi hesaplanarak bu süreye uygun olmalı

 ►  Vanaya uygun de-montaj parçası

 ►  Hava vanası bulunmalı

 ►  Akıma karşı açılıp kapanabilir olmalı

 ►  Malzeme temini, malzemenin imal yerine nakliyesi, imalatı, ısıl işlemlerinin yapılmalı 

 ►  Tahribatlı ve tahribatsız malzeme ve kaynak kontrolleri yapılmalı, 

 ►  Yerine montajı, işler halde teslimi, işletme ve bakım talimatnamelerinin ve yedek parçalarının hazırlanıp işletmeye 
verilmelidir

 ►  Öngörülen işletme koşullarının gerçekleşmesi için gerekli olan her türlü araç-gereç, donanım ve parçalar teslim 
edilmelidir.
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 ►  Vananın açıklık izlemesi, enerji temini (AC, DC), kontrolü için gerekli kablaj santral binasından vana odasına kadar 
tesis edilmelidir

 ►  Vana ve donanımının projeleri ve hesapları sunulmalı

5. Scada (kontrol ve koruma sistemi)

 ►  Enerji üretimi için santrallerin güncel gereksinimlerini karşılayan, raf ürünü donanımdan oluşan kontrol, koruma 
ve senkronizasyon sistemi

 ►  Sistemde ünitelerin ve iç ihtiyaç ve şalt kontrolcüsü olmak üzere yeterli sayıda kontrolcüler bulunmaktadır. Bu 
kontrolcüler, santraldeki mantıksal operasyonların görüntülenmesini ve kumandasını gerçekleştirmelidir

 ►  Aşağıdaki işlemleri yapabilmelidir

•  Veri toplama, Arıza analizi, Raporlama, Arşivleme 

•  Su seviyesi kontrolü 

•  Türbin kapaklarının kontrolünün sağlanması 

•  Türbin izleme ve kumandalarının sağlanması 

•  Hız (devir) bilgileri

•  Senkronizasyon ve Governor Kontrolörlerinin izlenmesi, 

•  Koruma röleleri ve enerji analizörlerinin izlenmesi 

•  Türbin sıcaklıklarının kontrolü 

•  Türbin yağ seviyesi bilgileri 

•  Türbin governörü yağ seviyesi bilgileri ve yağ basıncı bilgileri 

•  Türbin soğutma suyu kumandası 

•  Türbin giriş valfi açık/kapalı bilgisi 

•  Bypass açık/kapalı bilgileri 

•  Uyartım sistemi çalışma ve arıza bilgileri 

•  İç ihtiyaç çalışma ve arıza bilgileri 

•  Tüm alarmlar anlık ve geçmişe dönük olarak takip edilebilir yazıcıdan çıktı alınabilecektir. 

•  Meydana gelen en son olay veya alarm, operatörün hangi sayfada olmasından bağımsız olarak ekranın en 
üstünde görüntülenmeli. Operatör diğer alarm ve olayları, olay ve alarm sayfalarına girecek görebilmeli. 

•  Oluşacak tüm durum değişimleri, alarm, arıza vb. Rapor olarak hem bir dosyaya kaydedilmeli hem de bilgisa-
yara bağlı bir printer aracılığıyla anında çıktı alınabilmeli
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10.2.2.3. Teklif Toplama ve Değerlendirme
HES Yatırımı için Bütçe Oluştururken İhtiyacınız Olacak Bilgi ve Dokümanlar;

 ►  Fizibilite Raporu (Su akış eğrilerini tablolar halinde içermeli)

 ►  Teknik Şartnameler

 ►  Uygulama Projeleri (Tek hat şeması dâhil)

 ► İsale Hatlarında Ek Olarak Şu Bilgiler Paylaşılmalı

 ►  Baraj ve/veya Gölet, Yükleme Havuzu Su Kotları Santralin kurulması planlanan bölge şebekeye verilmeden  
önce depo veya havuzun bulunduğu bölgeye ait plan

 ►  İsale hattı projesi (Boru malzemesi, çapları, uzunluk ve et kalınlıkları vb. bilgiler olmalı)

 ►  Proje Tasarım debisi (idarece belirlenen, en çok talep edilen veya önümüzdeki yıllarda buradan sağlamayı  
öngördüğünüz debi miktarınız nedir?)

 ►  Son beş yıla ait debi akış eğrisi 

 ►  Önümüzdeki yıllara ait muhtemel debi akış eğrisi

 ►  Boru içi dinamik basınç

 ►  İsale hattı üzerinde vantuz var mı, sayısı nedir?

 ►  Sifon yapan bölgeler var mı?

 ►  Kurmayı düşündüğünüz noktada hazır bir bina ya da tesis var mı, yoksa yeni mi kurulacak? (var olan tesiste kul-
lanmak gibi bir ihtimalimiz var ise inşaat projeleri)

 ►  En yakın bağlantı noktasına uzaklık?

Tedarikçi Seçimi

1. Türbin
Ulusal ve Uluslararası olmak üzere ülkemizde hizmet veren birçok tedarikçi bulunmaktadır.

2. Governor 
Ünitenin daha sağlıklı çalışması amacıyla Türbin ve Governor tedarikçisi aynı olmalıdır.

3. Generatör
Türbin tedarikçisi tarafından verilecek teknik özelliklere göre belirlenmelidir.

Generatör tedarikçilerinden bu teknik özelliklere göre sipariş edileceği gibi türbin tedarikçisi aracılığı ile de sipariş veri-
lebilir.   

4. Giriş Vanası
Debi, Düşü ve Cebri Boru uzunluğuna göre fizibilite Raporları ve Şartnamelerde belirtilmelidir.
Türbin tedarikçisi tarafından temin edilmesi uygun olacaktır.
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5. Scada (Koruma, Kontrol)
Çok sayıda yerli tedarikçi bulunmakla beraber türbin tedarikçisinden de sipariş edilebilir.

6. Şalt Ve Diğer Ekipmanlar
Son kontrolleri ve revizyonları yapılmış doğru tek hat şeması ile tedarik yapılmalıdır.

Ürün tedarikçilerinden sipariş edileceği gibi türbin tedarikçisinden de tedarik edilebilir.  

Hemen hemen hepsinde yerli üretim seçeneği bulunmaktadır.   

Elektromekanik Ekipman Tekliflerinde Dikkat Edilecek Önemli Başlıklar 

 ►  Verim

 ►  Ünite Sayısı

 ►  Kurulu güç

 ►  Üretim

 ►  Garanti (Ekipman için)

 ►  Emre Amadelik

 ►  Yedek Parça

 ►  Servis Bakım ve İşletme Destek

 ►  Hizmet Kapsamı (Bakanlık Onayı)

 ►  Süpervizörlük Hizmetleri

 ►  Ürünlere ait Garantili Karakteristikler 

 ►  Brüt Gelir Hesabı (Geçmiş ve Gelecek verilerine göre)

10.2.2.4. Örnek Uygulamalar: Bakım, Onarım ve İşletme
BUSKi D13 HES
Net Düşü: 78 m
Tasarım Debisi: 2 m3/s
Proje: İsale hattı üzerine su deposu girişine HES yapım işi.
Kapsam: Santral Binası, Elektromekanik Ekipmanlar, By–Pass Hattı, Devreye Alma, 2 Yıl İşletme vs.
İşe Başlama Tarihi: 19.06.2014
Devreye Alma Tarihi: 20.07.2015

Not: İşe ait fizibilite, proje ve şartnameler CD halinde paylaşılacaktır.

https://www.temsan.gov.tr/Turbin-Hesaplama
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Görsel 14: Hidrotürbin Seçim Grafiği 
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Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 

Resmî Gazete Tarihi: 12.05.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30772

5. Maddenin 1. Fıkrasının g) bendi

g) Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak belediyeye ait olan tüzel kişilerce, belediyeler tarafından 
işletilen su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde, teknik imkânın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması halin-
de hidrolik kaynağa dayalı kurulan üretim tesisleri,

Hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesislerinde su kullanım hakkının edinilmesi

MADDE 9 –  (1) Hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisleri için su kullanım hakkı edinimi amacıyla öncelikle tesisin 
kurulacağı yerin il özel idaresine başvuruda bulunulur. Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişi, DSİ tarafından çıkarılan 
mevzuatta istenen belgeleri de başvuru dosyasına eklemekle yükümlüdür.

(2) İl özel idareleri, üretim tesisinin yapımının su rejimi açısından uygun bulunduğuna dair görüş almak için her takvim 
ayı içinde alınan bağlantı başvurularını, takip eden ayın ilk beş günü içinde DSİ’nin yetkili bölge müdürlüklerine gönderir. 
İlgili DSİ birimi, su rejimi açısından uygunluk görüşünü kendisine başvurunun ulaştığı ayı takip eden ayın yirminci gü-
nüne kadar sonuçlandırır ve il özel idaresine gönderir. DSİ’nin ilgili birimi tarafından gönderilen görüşün olumlu olması 
halinde, il özel idaresi olumlu görüşün kendisine ulaştığı ayı takip eden ayın ilk beş günü içerisinde bu görüşü başvuru 
sahibine gönderir.

Maliyetler 
Tablo 3: Ekipman için örnek maliyet tablosu

Sıra no Grup 
Kodu Tanımı Tutarı Bölüm İçindeki 

Pursantajı

1 01 AÇMA KAPAMA VANASI 50.000,00 2,17
2 02 ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE 30.000,00 1,30
3 03 İĞNEVANA 135.000,00 5,85
4 04 TÜRBİN VE GENERATOR 900.000,00 38,99
5 05 GÜÇ TRAFOSU 142.000,00 6,15
6 06 KAPALI ŞALT TESİSİ (Modüler Hücreler) 121.500,00 5,26
7 07 İÇ İHTİYAÇ SİSTEMİ 220.000,00 9,53
8 08 PLC ve SCD SİSTEMİ 300.000,00 13,00
9 09 YANGIN İHBAR SİSTEMİ 20.000,00 0,87

10 10 TECHİZATA AİT TOPRAKLAMA SİSTEMİ 30.000,00 1,30
11 11 MONTAJ VE DEVREYE ALMA 150.000,00 6,50
12 12 BİR YILLIK SÜRE İLE İŞLETME VE PERSONEL EĞİTİMİ 200.000,00 8,66
13 13 PROJELENDİRME İŞLERİ 10.000,00 0,43
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    İŞ GRUPLARI TOPLAMI (GT) 2.308.500,00 100,00

Sıra no Grup 
Kodu Tanımı Tutarı Bölüm İçindeki 

Pursantajı

1 01 SANTRAL BİNASI 1.177.100,00 58,51%
2 02 MAKİNA TESİSATI 203.920,00 10,14%
3 03 ELEKTRİK TESİSATI 95.880,00 4,77%
4 04 CEBRİ BORU 275.000,00 13,67%
5 05 SANTRAL BİNASI GEZER VİNCİ (10 Ton) 75.000,00 3,73%
6 06 ELEKTRİK İLETİM HATI VE OTOPRODÜKTÖR BAĞLANTI 60.000,00 2,98%

7 07
PROJE REVİZYONU VE İŞ SONU PROJELERİ HAZIRLAN-
MASI HİZMETLERİ 125.000,00 6,21%

    İŞ GRUPLARI TOPLAMI (GT) 2.011.900,00 100,00%

* 2014 Yılı Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kuru 

ABD doları: 2,22 TL 

Avro: 2,77 TL 

İşletme ve Bakım için Maliyet Faktörü
Tablo 4: İşletme ve Bakım için Örnek İşletme Faktörü

Sıra no Tanımı İşletme Bakım 
Faktörü

1 SANTRAL BİNASI 1%
2 REGÜLATÖR 0,05%
3 HİDROMEKANİK 0,5%
4 ELEKTROMEKANİK TESİSAT 1%
 5  SCADA - OTOMASYON 2%
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Projelendirme ve Mühendislik Hesapları

Hız Regülatörü
(Governor)

Generatör

Yatak Yağlama

Hidrolik Türbin

Giriş Vanası ve 
By-Pass Vanası

İsale Hattı By-Pass 
Vanası

Görsel 15: Projelendirme Aşamaları

Bakım - Onarım

Temel Amaç; 

Elektrik enerjisi üretilmesi ve üretilen enerjinin dağıtım ve iletim şebekesine verilmesi, tesisin emre amade ve faal tutul-
ması.

 ►  Enerji üretiminin sürekliliğinin sağlanması için Santral Kumanda Odasında ve Santralın diğer bölümleri ile su alma 
ve iletim tesislerinde ehliyetli personelle,

 ►  İşletme ve bakım işlerinde çalıştırılacak olan elektrik bakım elemanları Yüksek Gerilim Altında Çalışma Yetki Belgesi 
(Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde (E.K.A.T.) Y.G. Altında çalışma izin belgesi)’ne sahip 

 ►  24 saat vardiya esasına göre işletilmeli.
 ►  Teçhizatın çalışma saatleri, üretilen ve tüketilen enerji değerleri ve hesapları, harcanan su miktarı, meydana gelen 

arızalar ile bakımların tarihleri vb bilgilerin yer alacağı Aylık Faaliyet Raporları hazırlanmalı.
 ►  Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine, 
 ►  Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliğine, 
 ►  İSG kurallarına,
 ►  Kuvvetli akım ve yüksek gerilim tesislerinin işletilmesini düzenleyen diğer yasa, tüzük ve yönetmeliklerine 
 ►  Ekipman tedarikçileri tarafından verilen İşletme, Bakım ve Onarım Talimatlarına uygun şekilde işletilmeli
 ►  Su Alma Tesislerindeki kanallar, havuzlar, kapaklar ve ızgaralar sürekli gözetim altında bulundurulmalı ve biriken 

teressübe temizlenmeli
 ►  Kum, çakıl vb. türbin çarkında erozyona yol açmasını engellemek amacıyla cebri boruya girmesini önlemeli
 ►  Su alma yapısı, kanallar ve yükleme havuzunda bulunan ızgaralar, kapaklar, hareket düzeneklerinde korozyon ve 

paslanma önlenmeli 



536 ► Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

 ►  Cebri borularda paslanmayı önleyici tedbirler, genleşme salmastralarının bakımı yapılmalı
 ►  Kelebek vananın kaçak olmadan düzgün çalışması sağlanmalı
 ►  Türbin kontrol edilmeli, kavitasyon varsa gerekli tamirat yapılmalı
 ►  Ayar kanatları haftalık bakımları yapılmalı, su kaçırmaması için tedbir alınmalı 
 ►  Governor periyodik bakım ve revizyonları yapılmalı (vanalar, kontaktörler, klemensler, kabloların kontrol ve bakımı)
 ►  Generatörün periyodik bakım ve revizyonları yapılmalı (temizliği, izolasyon seviyelerinin kontrolü, fırçalar, bilezikler, 

yataklar, soğutma suyu sistemi)
 ►  Koruma, kontrol, kumanda sisteminde bulunan röleler, kontaktörler, klemensler, kabloların kontrol ve bakımı 

yapılacaktır.
 ►  Bakımlar için makul süreler ayrılmalı
 ►  Her ünitenin (her yıl için) 10 günden (5MW lık bir ünite için) az olmamak üzere büyük revizyonu yapılmalı
 ►  Yıllık Bakım Takvimi hazırlanmalı
 ►  Haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık Bakım Kartları hazırlanmalı 
 ►  Bakım Kartları santraldaki her bir teçhizat için ayrı ayrı düzenlenmeli
 ►  İşi, değişecek parçaları, bu bakımın veya revizyonun yapılması sırasında kullanılacak alet veya takımların neler 

olduğuna ilişkin bilgileri içermeli
 ►  Mekanik ve elektriki teçhizatın bakım ve revizyonları ehliyetli elemanlar tarafından (EKAT vs.) yapılmalı
 ►  Öngörülen tarih ve sürede yapılamayan bakımların yapılamama sebepleri raporlanmalı
 ►  Meydana gelen her arızadan sonra; arızanın yeri, zamanı, teçhizatın arıza anında içinde bulunduğu şartlar, gös-

tergelerin değerleri, alınan alarmlar, arızanın oluş sebebi, onarım süresi, ne kadar işgücü ile onarım yapıldığı ve 
yapılan onarım faaliyetlerinin neler olduğu vb. bilgileri içeren ayrıntılı bir Arıza Raporu içinde yer almalı.

Ek: Örnek Fizibilite ve Şartnameler (1 CD)

1. Fizibilite
2. Teknik şartnameler

•  Cebri Boru Teknik Şartnamesi
•  Vinç Teknik Şartnamesi
•  İnşaat İşleri Teknik Şartnamesi
•  Mekanik İşleri Teknik Şartnamesi
•  Elektrik İşleri Teknik Şartnamesi
•  Türbin ve Giriş Vanası Genel Şartnamesi
•  Hidromekanik ve Elektromekanik Ekipman Özel Teknik Şartnamesi

3. Birim Fiyat Tarifleri
4. Projeler
5. Sözleşme Taslağı
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11. Enerji Depolama Teknolojileri ve Uygulamaları
Şahin Bayram

İçinde bulunduğumuz dönemde enerjiye sahip olma veya enerji kaynaklarını yönetme, dünyamızın en önemli gündem-
leri arasında sayılabilir. Artan nüfus, teknolojik gelişmeler ve beraberinde yükselen yaşam standartları enerji ihtiyacında 
artışa neden olmaktadır. Fosil yakıtların çevresel etkileri ve sürdürülebilir olmaması, mevcut üretim kaynakları ile tüke-
timin örtüşmemesi gibi durumlar göz önüne alındığında yenilenebilir enerji kaynakları önemli bir alternatif olarak öne 
çıkmaktadır. Ancak, yenilenebilir enerji teknolojilerinin önündeki en önemli engellerden biri de enerji kaynağının süreksiz-
liğidir. Bu nedenle, yük ile talep arasındaki düzensizlikleri dengeleyerek hem güç üretiminde hem de ısıtma ve soğutma 
gibi uygulamalarda enerji depolama teknolojilerinin uygulanması ve bu konuda yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi, 
başta enerji arzının sürekliliği olmak üzere çevresel, ekonomik ve politik alanlarda kritik önem arz etmektedir.1

Yararlı iş yapabilme yeteneğine “enerji” denir. Günümüzde insan hayatının devam etmesi için enerjinin birçok değişik 
formuna ihtiyaç duyulmaktadır. 

Mevcut elektrik üretim kaynaklarımızı gözden geçirdiğimizde doğalgaz, linyit kömürü ve ithal kömürün payının %52,17 
olduğu tespit edilmektedir. Bu oran gerek sürdürülebilirlik, gerekse çevre kirliliği açısından tedbir alınması gereken bir 
durumdur. Bu oranın düşürülmesi için ülke kaynaklarımız gözden geçirildiğinde en kolay, en ekonomik ve sürdürülebilir 
enerji kaynaklarının yenilenebilir enerji kaynakları olduğu görülür. Toplam tüketimimiz içinde yenilenebilir enerji kaynak-
larının payını artırabilmek için depolama teknolojilerinden kesinlikle yararlanmalıyız. Bu teknolojilerin kullanımı ile ilgili 
olarak, 9 Mayıs 2021 tarih ve 31479 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yö-
netmeliği”nde yer alan hükümlere uyulmalıdır. Bu Yönetmelik, elektrik depolama üniteleri veya tesislerinin kurulmaları, 
iletim veya dağıtım sistemine bağlanmaları ile bu ünite veya tesislerin piyasa faaliyetlerinde kullanılmalarına ilişkin usul 
ve esasları düzenler.

Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması konusunda diğer ülkelere nazaran oldukça 
şanslıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının her çeşidinin ülkemizde uygulanması mümkündür. Enerji depolama, yenile-
nebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmanın yollarından biri olarak da görülebilir.

1. Daha detaylı bilgi için bkz. Dinçer, İbrahim ve Ezan, Mehmet Akif. Türkiye Bilimler Akademisi Enerji Depolama Teknolojileri Raporu, Ankara, 2020. 
Rapora http://www.tuba.gov.tr/files/yayinlar/raporlar/T%C3%9CBA-Enerji%20Depolama%20Teknolojileri%20Raporu.pdf adresinden erişebilirsi-
niz.

KISIM 4: ENERJİ DEPOLAMA 
 TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI
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11.1. Neden Enerji Depolama? 

Enerji depolamayı gerekli kılan kimi sebepler şöyle sıralanabilir:

 ►  Dünyada giderek artan nüfus ve sanayileşmeden dolayı ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi ile üretilen elektrik enerjisi 
arasındaki farkın büyümesi, 

 ►  Güneş, rüzgâr gibi stabil olmayan üretim kaynaklarının şebekeler üzerinde oluşturacağı gerilim ve frekans deği-
şimlerini sübvanse etme,

 ►  Şebekede primer frekans regülasyonu yapabilme,

 ►  Enerjiyi ucuz olduğu zamanda depolayıp daha pahalı olan zamanlarda kullanabilme (Güç kaydırma)

 ►  Acil durumlarda, kritik uygulamalarda, kazalarda, ekipman arızalarında hatta terörist saldırılarında enerji güvenli-
ğinin sağlanması, 

 ►  Tüketim noktalarında üretim yapabilme,

 ►  Ekonomi ve yeni iş imkanları yaratması,

 ►  Temiz enerjinin daha etkin kullanılması.

Enerji depolama sistemlerinin sağladığı avantajlar ve kazanımlar, seçilen depolama sisteminin tekil olarak performans-
larıyla direkt ilgili olmasına rağmen, esas itibarıyla depolama sisteminin entegre edildiği bütünleşik sistemin bir bütün 
olarak uygun şekilde tasarımı, entegrasyonu, kontrolü ve işletimi, sistemin beklenen iyileştirmeleri sunabilmesi için kritik 
öneme sahiptir. Birçok enerji depolama çeşidi olmasına rağmen uygulama tiplerine göre seçilecek ürün ve teknolojiler 
farklılık göstererek, ekonomik olarak ve sürdürülebilirlik açısından avantaj sağlayacaktır. 

Enerji depolama yöntemlerinde teknoloji belirlemede en belirgin unsur depolama süreleridir. Bu bakımdan kullanım 
amaçlarına göre depolama sürelerini şöyle sıralayabiliriz:

 ►  Kısa dönemli depolamalar: Kesintisiz güç kaynakları, frekans ve gerilim kontrolü, güç dengeleme sistemleri.

 ►  Orta dönemli depolamalar: Yenilenebilir enerji sistemleri destekleme, şebeke besleme, yük kaydırma.

 ►  Uzun dönemli depolama: Güç kaydırma, güvenlik, verimlilik, tasarruf.

Enerji depolama sisteminden beklentiler ise aşağıdakiler gibi özetlenebilir:

 ►  Yüksek depolama kapasitesi

 ►  Yüksek şarj/deşarj verimi

 ►  Kendiliğinden boşalmanın ve kapasite kayıplarının az olması

 ►  Uzun ömür

 ►  Ucuzluk

 ►  Enerji yoğun olması (kWh/kg veya kWh/litre), başka bir deyişle, enerjiyi en az hacimde ve ağırlıkta depolayabilmesi.

Güncel olarak kullanılan enerji depolama teknolojileri Görsel-1’de gösterilmiştir.
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Görsel 1: Enerji depolama teknolojileri

Tablo 1’de farklı tip enerji depolama teknikleri, (i) güç kapasitesi, (ii) çevrim sayısı veya süresi, (iii) enerji yoğunluğu, (iv) 
verimlilik ve (v) tepki süresi gibi parametreler göz önüne alınarak karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.

BİLGİ KUTUSU

Güç: Üzerine depolanabilen enerji miktarı

Çevrim Sayısı: Enerjinin kaç defa şarj/deşarj olabileceği

Enerji Yoğunluğu: 1 litre hacimde depolanabilen enerji miktarı

Verimlilik: Depolama sistemine verilen enerji ile çıkan enerjinin oranı

Tepki Süresi: Enerji talep edilmesi halinde depolanmış enerjinin sisteme geril verilmesi için gerekli olan süre) 
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Tablo 1: Enerji depolama tekniklerinin farklı parametrelere göre karşılaştırılması

Enerji Depolama 
Tekniği

Güç Kapasitesi 
(MW)

Çevrim Sayısı veya 
Süresi

Enerji Yoğunluğu 
(Wh/L)

Veirmlilik 
(%) Tepki Süresi

Süper Kapasitör 0,01 - 1 10000 - 100000 10 - 20 80 - 98 10 - 20 ms

Pompajlı Hidro 100 - 1000 30 - 60 yıl 0,2 - 2 70 - 85 saniye - dakika

Sıkıştırılmış Hava 10 - 1000 20 - 40 yıl 2 - 6 40 - 75 saniye - dakika

Volan 0,001 - 1 20000 - 100000 20 - 80 70 - 95 10 - 20 ms

Kurşun Asidik Batarya 0,001 - 100 6-40 yıl 50 - 80 80 - 90 < saniye

NaS Batarya 10 - 100 2500 - 4400 150 - 300 70 - 90 10 - 20 ms

Li-ion Batarya 0,01 - 100 1000 - 10000 200 - 400 85 - 98 10 - 20 ms

Akış Bataryası 1 - 100 12000 - 14000 20 - 70 60 - 85 10 - 20 ms

Hidrojen 0,01 - 1000 5 - 30 yıl 600 (@200 bar) 25 - 45 saniye - dakika

Sentetik Doğal Gaz 50 - 1000 30 yıl 1800 25 - 50 saniye - dakika

Erimiş Tuz (ısıl) 1 - 150 20 yıl 70 - 210 80 - 90 dakika

11.2. Enerji Depolama Çeşitleri

11.1.1. Kimyasal Enerji Depolama: 
Enerji, kimyasal bileşiklerin oluşturduğu bağlarda depolanabilir ve ekzotermik reaksiyonlarla tekrar kazanılabilir. (Not: 
sonucunda ısı açığa çıkan reaksiyonlara ekzotermik reaksiyon denir). Bu proseslerde zaman zaman tepkimeleri hızlan-
dırmak için katalizörlerde kullanılmaktadır. En çok kullanılan kaynaklar hidrojen, hidrokarbon ve sentetik doğal gazdır.

Hidrojen gazı elektroliz yoluyla sudan elde edilebilir. Gaz depolanabilir, taşınabilir ve yakılarak depoladığı enerji açığa 
çıkarılabilir. Yanma sonucu açığa çıkan egzoz sadece sudur ve çevre dostudur. Günümüzde kullanılan hidrojenin büyük 
bölümü fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Elektroliz ise yeni bir yöntem olup sistem verimi yaklaşık %60 civarındadır. 
Elektroliz sırasında çıkan baloncuklar elektrotların iletkenliğini azaltarak kayıpları arttırmaktadırlar. Bu engellenerek ve-
rim %80’lere çıkarılabilmektedir. Hidrojenin depolanması ise karmaşık bir süreçtir. Hidrojen, yanıcı ve patlayıcı bir gazdır. 
Sıvı halde depolamak için (donma noktası 20°K (-253°C) olduğundan) sürekli soğuk tutmaya ihtiyaç vardır. Metal hid-
ritler halinde depolanırsa hem ısıtarak kolayca enerji geri kazanılabilir hem de büyük hacimler depolanabilir. Bu şekilde 
mobil araçlara enerji deposu olarak kullanılabilir. Tek sorun kullanılacak metalin ağırlığı ve maliyetidir. Ayrıca yakıt hüc-
resi ile havadan hidrojen ve oksijen elde edilebilmektedir2.

2. Boztepe, M., 2006, “Enerji Depolama”, http://electronics.ege.edu.tr/boztepe/cgi- bin/load.cgi?gee591_lecture6.pdf, 23.03.2012.
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Görsel 2: Kimyasal enerji depolama modeli

11.1.2. Yakıt Hücreleri
Yakıt hücreleri, tıpkı piller gibi temel olarak birer elektrokimyasal dönüşüm aracı olup, kullandıkları yakıtın enerjisini elekt-
rokimyasal dönüşüm yolları ile elektrik enerjisine çeviren yapılardır. Yakıt hücreleri pillerden farklı olarak kullandıkları 
yakıtları bünyelerinde barındırmaz, dışarıdaki bir kaynaktan alırlar. Oysaki piller elektrokimyasal dönüşüme uğrayacak 
malzemeleri iç yapılarında bulundururlar. Bir yakıt hücresinin üç elemanı vardır ve bunlar sırasıyla, anot, katot ve elektro-
lit çözeltisidir. Hava ya da duruma göre oksijen katot üzerinden, hidrojen de anot üzerinden geçer. Bu işlem esnasında 
iyonlarına ayrışan yakıtta, iyonlar elektrolit vasıtasıyla katota giderken, elektronlar bir dış devre üzerinden akar. Elekt-
ronların dış devreden akışı sayesinde elektrik üretilir. Katotta oksijen ve hidrojen iyonları ile elektronların reaksiyona 
girmesiyle su elde edilir.

11.1.3. Elektriksel Enerji Depolama
Bu depolama türü, elektrik enerjisinin iki iletken arasında bir yalıtkan malzemeden oluşan kondansatörlerde depolan-
ması ile sağlanmaktadır. Klasik kapasitörlerin güç yoğunlukları çok yüksektir (yaklaşık olarak 1012 W/m³). Fakat enerji 
yoğunlukları çok düşüktür (yaklaşık olarak 5 Wh/m³). Klasik kapasitörler genel olarak elektrolitik kapasitörler olarak 
adlandırılırlar. Süperkapasitörler (Ultrakapasitör diye de adlandırılır) ise klasik kapasitörlerin geliştirilmiş versiyonlarıdır. 
Bu kondansatörlerin güç yoğunlukları 106 W/m³ ve enerji yoğunlukları 104 Wh/m³ değerindedir. Enerji yoğunlukları az 
fakat deşarj süreleri hızlı ve çevrim ömürleri daha fazladır.

Süper iletken manyetik bobinlerin (SMES) dirençleri 0’dır, bu yüzden elektrik akımı bir kez akmaya başladıktan sonra 
zamanla azalmayacaktır. Bobinler çok büyük boyutlarda değildirler. Güç, SMES (süper iletken manyetik enerji saklanımı) 
içerisinde doğru akım (DC) elektrik akımının bobin içerisinde manyetik olarak döndürülmesi ile depolanır. Bu işlemin 
tersi yapılarak durdurulur. Avantajları verimli, sağlam, güvenilir ve sessiz çalışmalarıdır. Mikro saniye hızında ve çok iyi 
gerilim regülasyonuyla köprüleme zamanı (iki kesinti arasındaki zaman) 1‐60 s, kurulum süresi 3 hafta ve verimi de 
%90’dır. SMES’in dezavantajları ise soğutmaya ihtiyaç duyması, yüksek maliyetli ve sıcaklığa karşı duyarlı olmasıdır. 
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11.1.4. Elektrokimyasal Enerji Depolama
Bu depolama türü, pompajlı HES (Pumped Hydro) teknolojilerinden sonra en yaygın kullanılan depolama türüdür. Çok 
geniş kullanım alanlarına sahiptir. Güncel hayatımızın birçok alanında kullanılmaktadır. (Cep telefonları, elektrikli araba-
lar, güç kaynakları vs.) 

Lityum-İyon (Li-Ion), sodyum-sülfür (NaS) ve Kurşun-asit gibi farklı türleri vardır. İki elektrot arasında kimyasal reaksiyon 
sonucu elektrik akımının oluşması prensibi ile çalışır.

Günlük hayatımızda da çok sık kullanılan ve geniş bir alana sahip olan pil ve aküler kimyasal enerji yoluyla enerji depola-
ma çeşitleri arasında yer almaktadırlar. Depolanan kimyasal enerji, Mekanik, ısı, ışık ve elektrik enerjisine dönüştürülebilir.

Elektron
e Akım

Anod KatodElektrolid
/Ayıraç

Görsel 3: Elektrokimyasal enerji depolama modeli

Kimyasal enerji depolarının yapılarından dolayı bir seferlik kullanım ömürleri olabileceği gibi çift yönlü kullanılarak bu 
süre artırılabilir. 

Son zamanlarda, bu tip depolama pillere ilgiyi artırarak elektrikli ve hibrit araçlarda güç kaynağı olarak kullanılmasını 
yaygınlaştırmıştır. 

Lityum-İyon: Günümüzde bu çeşit piller elektronik cihazların neredeyse hepsinde kullanılmaktadır. Lityum iyon pillerin, 
yüksek enerji depolama kapasiteleri, düşük iç direnç ve %90’ın üzerinde verimliliğe sahip olmalarından dolayı kullanım-
ları yaygındır. Teknik olarak uygun sıcaklık ve maksimum kapasitelerine dikkat edilerek çalıştırılmaları gerekir. Bu husus-
lara dikkat edilmemesi durumunda lityum iyon pillerin verimleri ve ömürleri azalır. Yüksek verimleri ve enerji yoğunlukları 
ile lityum iyon piller, enerji kalitesinin önemli olduğu yerlerde, dağıtım sistemlerinde ve otomotiv alanlarında kullanım için 
çok elverişlidir. Teknik yapısı ise; pilin eksi kutbu lityum metal oksit ve artı kutbu grafik karbon tabakası ile yapılmıştır. 
Lityum tuzu içeren elektrotlar organik karbonatlarla çözülmektedir. Pil şarj edilirken, katottaki lityum atomları iyonlaşır 
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ve elektronlar ile birleşirler. Akabinde lityum atomları olarak karbon tabakaları arasında depolandıkları karbonlar anot 
yönünde elektrolit boyunca ilerlerler. Bu süreç boşalma süresince tersine hareket eder/ettirilir. Lityum iyon pillerinin 
birçok avantajı vardır. Bunlar; uzun süreli kullanım ömrü, yüksek enerji yoğunluğu, küçük ve taşınabilir olmaları, bakım 
gerektirmemeleri, vegeniş sıcaklık aralığında çalışabilmeleri diye sıralanabilir. Dezavantajları ise yüksek kurulum mali-
yetleri ve kapasiteden fazla şarj olma tehlikesi olduğu söylenebilir3 .

Kurşun Asit: Kurşun asit pilleri en eski ve olgun teknolojiye sahiptir. Temel formda, negatif elektrotta kurşun içerir, pozitif 
elektrotta kurşun dioksit ve elektrik yalıtım tabakası bulunur. Deşarj için sulandırılmış sülfürik asit sülfat iyonları sağlar.

Güç kalitesi için düşük maliyetli depolama uygulamalarında genellikle kurşun asit piller kullanılır. Uygulamaları sınırlıdır 
çünkü kullanım ömürleri kısadır. Kurşun asit piller otomobillerde, motosikletlerde, botlarda ve çeşitli diğer endüstrilerde, 
çalışma, aydınlatma ve ateşleme amacı ile kullanılır. Avantajları ise düşük maliyeti, yüksek güç yoğunluğu, düşük ve 
yüksek sıcaklıklarda yüksek performans, servis ağının yüksek olması ve bakımının kolay olmasıdır. Dezavantajları ise 
kısa süreli kullanım ömrü, enerji saklama süresinin az olması (kendi kendine deşarj olması) ve deşarj olurken depolama 
yapmadaki zayıflığı olarak sıralanabilir4.

Nikel–Kadmiyum: Nikel kadmiyum pilleri kullanım olarak çok yaygın değildir ve verimlilikleri yaklaşık %75’tir. Nikel kad-
miyum pilleri (NiCd) kadmiyum adı verilen malzeme ile kaplıdır. Kadmiyum zehirli ağır bir metaldir ve son 30 yıla bakıldı-
ğında dünya üzerindeki kadmiyumun 2/3’ü NiCd pillerin yapımında kullanılmıştır. Kasım 2003’te Avrupa Komisyonu’nun 
yeni pil direktifleri ile NiCd pillerinin %75 oranında geri kazanımı amaçlanmıştır. Ancak NiCd’dan şarj edilebilir pil yapıl-
masının yasaklanmasına yönelik girişimlere rağmen bu piller hala kullanılmaktadır ve gelecek yıllarda da kullanılmaya 
devam edileceği öngörülmektedir. Nikel-kadmiyum pillerinin devamlı şarjda tutulup kısa süreler için kullanılması çalışma 
verimini azaltır. Eğer devamlı kullanılıp tam deşarj ve ardından şarj edilmiyorsa belirli aralıklarla tam olarak deşarj edil-
mesi gerekir, aksi halde hücrelerdeki plakalar üzerinde kristalleşme oluşur (buna aynı zamanda hafıza etkisi de denir) 
ve bunun sonucu olarak zamanla pilin verimi düşmeye başlar. NiCd pilleri hala çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. 
Örneğin acil aydınlatmalar, telekomünikasyon sistemi, güneş enerjisi istasyonları, uzay araçları vs. olarak sıralanabilir5. 

Nikel–Metal Hidrit: Nikel metal hidrit (NiMH) pillerin yüksek enerji yoğunluğu ve içlerinde çevreyi kirletmeyen bileşim ve 
metaller bulunması en önemli özellikleridir. Günümüzde nikel metal hidrit pili normal bir nikel-kadmiyum pille karşılaştırıl-
dığında %40 daha fazla enerji yoğunluğuna sahiptir. Aslında bileşimleri göz önüne alındığında daha da yüksek verim elde 
edilebilir ama bu kazanç ne yazık ki bazı yan etkileri de ortaya çıkardığı için tercih edilmemektedir. Bu piller halen yüksek 
enerji yoğunluğuna sahiptir ancak diğer pil teknolojilerinin (lityum iyon gibi) gelişmesiyle birlikte aynı piyasada yer alma-
ları kendi önünde bir engel oluşturabilir. NiMH pillerin avantajlarına bakılacak olursa: Nikel-kadmiyum pillerden %30–40 
daha fazla kapasite ve bunun yanında bu değerlerin çok daha üstünde bir enerji yoğunluğuna erişilebileceği de öngörül-
mektedir. Hafıza etkisine nikel-kadmiyum pillerden daha az eğilimlidir ve daha az sayıda periyodik deşarj-şarj döngüsü 
gerektirir. Çevre dostu-çok hafif zehirli madde içerir; geri dönüşümü kolay ve etkendir, kullanım alanları çok geniştir6.

3. Hammerschlag, R., Schaber, C. P., 2007, Chapter 15 Energy Storage Technologies, Energy Conversion, Taylor & Francis Group, LLC
4. Yağcıtekin, B., 2008, “Rüzgâr Enerjisi Üretiminde Depolama Tekniği ve Tahmin Sistemleri Kullanılarak Enerji Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi” 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü, Enerji Bilim ve Teknoloji Anabilim Dalı, İstanbul.
5. Broussely, M., Pistoia, G., 2007, Industrial Applications of Batteries, Chapter 2, G. Pistoia, Elsevier, UK
6. Kiehne, H. A., Dekker, M., 2003, Battery Technology Handbook, H. Franke, Ebooks corp.New York. USA.
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Lityum Demir Fosfat (LFP, LiFePO4) bataryası ucuz, çevre dostu, şarj/deşarj sırasında hacim değişiminin küçük, döngü 
ömrünün uzun, termal ve elektrolitte yükseltgenmiş halde kararlı olması, darbeli akım ve dayanıklılık gerektiren uygu-
lamalarda kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Araçlarda marş aküsü olarak kurşun asit akülerin yerine kullanılabilir. 
Ancak LiFePO4 maddesinin katot olarak kullanılabilmesi için düşük olan lityum iyonik ve elektronik iletkenliğinin artırıl-
ması gerekmektedir.

Ayırıcı Ayırıcı

Kaynak: ICEF (2017)

LiCoO2 Grafit

Katot Anot

Şarj

Deşarj

Görsel 4: Lityum enerji depolama modeli

Vanadyum redoks akışkan batarya (VRFB) iki tankın potansiyelindeki fark sayesinde elektriğin üretildiği, en yaygın 
kullanılan akışkan bataryalardır. Deşarj durumunda her iki tankta da pozitif ve negatif yüklü iyonların karışımı olan aynı 
elektrolit çözeltisi tutulur. Redoks akışkan bataryalarda yaygın olarak kullanılan malzemeler, Vanadyum-Polihalid, Va-
nadyum-Vanadyum, Bromür-Polisülfit, Demir-Krom ve Hidrojen-Bromür’dür. Vanadyum redoks akışkan batarya (VRFB 
depolama mekanizması, tanklarda aktif iyonik vanadyum malzemeleriyle beslenen ve devrelerde elektron transferine 
sebep olan hücrelerde redoks reaksiyonlarını içerir. Redoks akışkan bir bataryada vanadyum kullanılması, bu elementin 
dört farklı oksidasyon durumunda bulunma yeteneğine dayanarak, bataryada sadece tek bir aktif malzemenin bulun-
masını mümkün kılar. Tek bir aktif malzemeye sahip olmak, tanklar arasında tehlikeli çapraz kirlenmeyi önler.

Çinko bromür akışkan bataryalar (ZBFB) hibrit akışkan batarya teknolojileri içerisinde en iyi bilinenidir. Bir ZBFB hücre-
si, tipik olarak bir mikro gözenekli membran ile ayrılan iki bölmeden oluşur. Hücrenin her iki tarafındaki elektrotlar (biri 
çinko diğeri bromür tarafındadır), metal elektrotların bromür bakımından zengin bir ortamda korozyona maruz kalması 
sebebiyle karbon plastik kompozitlerden yapılır. İki harici tank şarj ve deşarj sırasında sulu elektroliti hücre yığınlarına 
doğru pompalar.
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Enerji kaynakları
(rüzgâr/güneş)

Müşteriler
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Kaynak: SusChem (2018)

Görsel 5: Çinko bromür akışkan batarya enerji depolama modeli

11.1.5. Mekaniksel Enerji Depolama
Dünya genelinde en çok kullanılan ve en yaygın olan Pompajlı HES (Pumped Hydro) sistemidir. Mevcut kurulu kapasi-
tenin en büyük payına sahiptir. 

Rezervuar türbini

Üst rezervuar

Alt rezervuar
Görsel 6: Pompajlı HES enerji depolama modeli
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Enerjinin kullanılmadığı veya daha ucuz olduğu zaman suyun elektrik motorları ile daha yüksek bir yerde depolanıp 
ihtiyaç anında veya ekonomik olarak daha değerli bir zamanda yine alternatörler yardımı ile elektrik enerjisine dönüştü-
rülmesi ile sağlanmaktadır. 

Volan: mekanik sistemlerde darbeli çalışan yüklerde, tahrik gücünün fazla olduğu periyotlarda fazla enerjiyi üzerine alır, 
yük talebinin arttığı periyotlarda bu enerjiyi yüke aktararak yük dengelemesi yapar. Özellikle doğrusal hareketin dönme 
hareketine dönüştüğü mekanik tahrik sistemleri için ideal bir çözümdür. Bu kapsamda volan, mekanik bir batarya görevi 
üstlenmektedir. Günümüzde önemli bir teknik haline gelmesinin nedeni ise yüksek dayanımlı kompozit malzemelerin 
ve düşük kayıplı rulmanların geliştirilmiş olmalarıdır. İlk uygulamalarda doğrudan mekanik enerjiyi depolayıp, ihtiyaç 
halinde kinetik enerji olarak verirken, günümüzde gelişen teknoloji sayesinde elektrik – mekanik dönüşümlerinin yapıl-
dığı uygulamalar ile verimleri artarken kullanım alanları gittikçe yaygınlaşmaktadır. İlk kullanıma girdiği haliyle, mekanik 
– mekanik dönüşümleri sadece döner bir demir kütlesinden ibaret iken, günümüzde mekanik – elektrik dönüşümlerde 
daha hafif malzemelerden yapılmış döner kütleden oluşurlar. Girişinde enerjiyi elektrik enerjisi olarak alırlar ve motor 
çalışmayla kinetik enerjiye dönüştürürler. İhtiyaç halinde bu enerjiyi jeneratör çalışmayla tekrar elektrik enerjisi seklinde 
çıkış olarak verir.

Manyetik destek

Dönüş düzenleyici
Uyarma jeneratörü

Ana makine

Volan

Görsel 7: Mekanik enerji depolama modeli

11.1.6. Sıkıştırılmış Hidrojen Gazı Depolama
Hidrojen kimyasal olarak metallerde hidrür, düşük sıcaklıkta sıvı veya sıkıştırılmış gaz şeklinde depolanabilmektedir. 
Yeraltında uygun jeolojik formasyonlarda büyük ölçekli sıkıştırılmış hidrojen gazı depolama uygulamalarından, hidrojen 
talep dalgalanmalarını karşılamak ve rüzgâr, güneş gibi kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik 
enerjisinin depolanması ve hidrojenden yeniden elektrik üretmek için yararlanılabilmektedir. 
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Verimli bir hidrojen depolama uygulaması için derin (> 1000 m) yeraltı tuz açıklıklarında hidrojen gazı 20 MPa (200 bar) 
ve üstü değerlere sıkıştırılmaktadır. Yenilenebilir enerji (rüzgâr, güneş) ve sudan elektrolizör ile hidrojen üretimi ve yeraltı 
tuz açıklıklarında depolama sisteminin şematik görünümü Görsel 8’de verilmiştir. Sistemin ana bileşenleri; yenilenebilir 
enerji üretimi için rüzgâr türbini veya fotovoltaik modüller, sudan hidrojen ve oksijen üretimi için elektrolizör, kompresör-
lü gaz enjeksiyon ve çekim üniteleri ile elektrik enerjisi üretimi için hidrojen gaz yakma ünitesinden oluşmaktadır.

Elektrik Şebekesi
İletim Hattı

Hidrojen Gazı
Enjeksiyon/Çekim

Elektrik Şebekesi
İletim Hattı

Gaz Yanma
Ünitesi

YENİLENEBİLİR
ENERJİ

Rüzgâr
Güneş

Elektrolizör

Yeraltı Tuz Açıklığı

H2O H2

H2

Görsel 8: Sıkıştırılmış hidrojen gazı enerji depolama modeli

11.1.7. Isıl Enerji Depolama
Isı enerjisi bir maddeyi oluşturan atom veya moleküllerin, kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamıdır ve atomik veya 
moleküler titreşimler sonucu oluşur. Isı enerjisi, maddenin iç enerjisindeki değişme ile duyulur ısı, gizli ısı, tepkime ısısı 
ya da tüm bunların birleşimi olarak depolanır. 

Duyulur ısı depolama metodunda, depolama maddesinin sıcaklığındaki değişim sonucunda ortaya çıkan duyulur ısı-
dan yararlanılır. 

Gizli ısı depolamasında, faz değişimi gösteren maddeler kullanılır. Depolamaya uygun sıcaklık aralığında depolama 
maddesinin faz değiştirmesiyle ortaya çıkan gizli ısı belirlenir. Bu amaçla belirli sıcaklıklarda ergime, buharlaşma veya 
diğer faz değişimlerine uğrayan maddelerden yararlanılır.

Termokimyasal depolama metodunda ise ısı enerjisi bir bileşiğin bağ enerjisi olarak depolanabilir ve aynı enerji tersinir 
kimyasal tepkimelerle serbest bırakılabilir. 

Duyulur ısı depolaması kullanım süresine göre ikiye ayrılır. Bunlar kısa süreli depolama (gece gündüz) ve uzun süreli 
depolamadır (mevsimlik, yaz-kış). Kullanım amacına ve sıcaklığına göre sıcak depolama, soğuk depolama veya her iki 
amaç için sıcak ve soğuk depolama yapılabilir. Uzun dönem depolama ile hedeflenen, yazın sıcağını depolayıp kışın 
kullanmak veya kışın soğuğunu depolayıp yazın kullanmaktır. Isı enerjisinin depolaması, enerjinin elde edilmesiyle kulla-
nımı arasındaki yer ve zaman farkını kapatarak hem ısıtma hem de soğutma için alternatif çözümler verir. Konut, sanayi, 
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tarım ve ulaşım sektörlerinde uygulanan depolama, elektrik enerjisi ve kömür, doğal gaz, petrol gibi fosil yakıtlardan ta-
sarruf sağlayarak enerji verimliliğini artırmaktadır. Isı depolama, enerji verimliliği ve enerjinin sürdürülebilirliği açısından 
çok önemlidir. Günümüzde bu konu ile ilgili çalışmalar hızla devam etmektedir ve uygulama açısından kullanılmakta 
olan başlıca depolama yöntemleri aşağıda belirtilmiştir:

 ► Katılarda depolama

 ►  Sıvılarda depolama

 ►  Mevsimsel depolama

 ►  Kimyasal depolama

 ►  Faz değişimli maddelerle depolama

Depolamanın yapılabilmesi için bir ısı kaynağına ihtiyaç vardır. Bu ısı kaynağı bir santralin atık ısısı olabileceği gibi güneş 
enerjisi, jeotermal enerji vb. ısı kaynaklı sistemler olabilir.

Güneş enerjisi zamana bağlı olarak değişim gösteren ve kesintili yapıya sahip bir enerji türüdür. Bu özelliği nedeni ile 
güneş enerjisine bağlı olarak çalışan sistemlerin yük faktörü kesintili yapıya sahip enerji türlerine göre daha düşüktür. 
Güneş enerjisinden elde edilen ısı enerjisinin depolanması ile yük faktörü artmakta, bunun sonucunda da sistemlerin 
geri ödeme süreleri kısalmakta ve sistemler ekonomik hale gelmektedir. 

Bu depolama işleminin gerçekleştirilmesinde birçok parametre etkin olmaktadır. Depolama işlemi için seçilecek ortam, 
yapılacak işlem türü ile doğrudan ilgilidir. Örneğin, su ısıtma sisteminde duyulur ısı yolu ile depolama, hava ısıtma siste-
minde ise çakıl taşı yatakları daha etkindir. Bir binanın pasif olarak ısıtılması işleminde ısı enerjisinin bina duvarlarında 
depolanması gerekir7.

Depolama sistemlerindeki hassasiyeti daha iyi anlamak amacıyla aşağıdaki örnek paylaşılmıştır. Bu örnekte görülebil-
diği üzere depolama ihtiyacı için “tip ve kapasite hesabı” ayrı ayrı yapılmak zorunda kalınmıştır. Buradan da görülebildiği 
üzere her depolama sistemi bağımsız olarak analiz edilip yukarıda bahsettiğimiz kriterler göz ününe alınarak bir depo-
lama teknolojisi seçilmelidir. 

7. Yılmazoğlu, M. Z., 2010, “Isı Enerjisi Depolama Yöntemleri ve Binalarda Uygulanması”, Politeknik Dergi, 13(1), 33-42
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11.3. Örnek Depolama Projesi

7 Ayrı Coğrafi Bölgede Ortalama Bir Ailenin (4 Kişilik)  
Güneşten ve Depolamadan Faydalanarak Kendi Enerji İhtiyacını Karşılaması

Benzer Yük Özelliklerindeki Ailelerin Bölgesel Gerçeklere Göre Alışkanlıklardaki Farklılıkların Analizi

Görsel 9: Türkiye coğrafi bölgeler haritası

Fizibilite çalışmalarının sağlıklı sonuç verebilmesi için teknik potansiyeli etkileyen farklı coğrafi koşullar kadar, farklı ta-
lep profillerine de dikkat etmek gerekmektedir. Türkiye için yapılan fizibilite analizine temel oluşturmak üzere, 7 bölgede 
benzer karakteristiklere sahip 7 ayrı eve ölçüm sistemleri kurulmuştur.

Montaj yapılan hanelerin yerleri ve özellikleri Tablo 2’de gösterilmektedir. Farklı bölgelerdeki tüketim alışkanlıklarına ve 
bölgesel ışınım potansiyellerine göre güneşpaneli ve batarya büyüklükleri seçilirken ekonomik açıdan da ölçeklendirme 
yapılarak tasarımlar yapılmıştır.

Tablo 2: Örnekleme yapılan proje lokasyonları

Sıra No Bölge Şehir Elektrik Altyapısı Adres

1 Marmara İstanbul Trifaze İçerenköy Mah. Kitap Sok. No: 2 Ataşehir / İstanbul

2 Akdeniz Antalya Monofaze Mehmet Altay Cad. 6433 Sok. No: 15 Antalya

3 İç Anadolu Konya Monofaze Aydınlıkevler Mah. Akköprü Sok. No: 10/2 Selçuklu / Konya

4 Ege İzmir Trifaze Yenikent Mah. Bizimkent Sitesi M. Ertekin Cad. No: 104 Urla / İzmir

5 Güney Doğu Anadolu Gaziantep Monofaze Osmangazi Mah. 56001 Cad. No: 14/6 Gaziantep

6 Karadeniz Samsun Monofaze Derepazarı Sok. No: 17 Samsun

7 Doğu Anadolu Elazığ Monofaze Abdullahpaşa Mah. 252 Sok. No: 6/6 Elazığ
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Evlere kurulan hassas ölçüm sistemleri ile tüketimler uzaktan okunarak kayıt altına alınmıştır.

Tablo 3: Aylık bazda elektrik tüketimleri

BÖLGE Ocak
kWh

Şubat
kWh

Mart
kWh

Nisan
kWh

Mayıs
kWh

Haziran
kWh

Temmuz
kWh

Ağustos
kWh

Eylül
kWh

Ekim
kWh

Kasım
kWh

Aralık
kWh

Doğu Anadolu 214 210 245 198 202,91 205,93 191,16 201 180 150,66 203,86 210

Karadeniz 232 205 248 198 192 189 162 159 178 222 241 239

Güney Doğu Anadolu 232 205 248 198 192 189 162 159 178 222 241 182

Ege 1401 1093 1119 599 370 573 559 722 373 378 564 850

İç Anadolu 218 186 198 162 151 187 120 143 121 85 154 141

Akdeniz 706 689 405 489 312 658 789 895 741 623 678 698

Marmara 142 119 150 125,7 132,9 91,27 119,74 134,29 124 131,19 117,7 126
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Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Hazi ran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Bölgelere  Göre Aylık Tüketimler 

Marmara Bölgesi Akdeniz Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Ege Bölgesi

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Karadeniz Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi
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0
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Marmara Bölgesi                                                       Akdeniz Bölgesi                                                          İç Anadolu Bölgesi                                                      Ege Bölgesi

Bölgelere Göre Aylık Tüketimler

Güney Doğu Anadolu Bölgesi                                Karadeniz Bölgesi                                                       Doğu Anadolu Bölgesi

Görsel 10: Aylık bazda bölgelere göre karşılaştırmalı elektrik tüketimi
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Bölgesel olarak günlük enerji tüketimi ise aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. 

Görsel 11: Güneydoğu Anadolu Bölgesi bir günlük tüketim

Görsel 12: Doğu Anadolu Bölgesi bir günlük tüketim

Görsel 13: Marmara Bölgesi bir günlük tüketim
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Amaç:

Gündüz güneş enerji sistemi ile tüm günlük enerji tüketimimizi karşılamaktadır.

kWh
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00

06.00                                                                          12.00                                                                          18.00                                                                          Saat
Şebekeden çekilen enerji

Depolanan enerji

Üretim anında tüketim

Görsel 14: Günlük yük grafiği

Bölgesel tüketim ve üretim potansiyelleri dikkate alınarak 4 kişilik bir aile için 7 ayrı bölgede ihtiyaç duyulan sistem Tablo 
4’te özetlenmiştir. 

Tablo 4: Tüketim ve üretim kapasitesine göre bölgesel ihtiyaç analizi

Güneş Panel Kapasitesi Akü Kapasitesi

Doğu Anadolu Bölgesi 2,5kWp 4kWh

Karadeniz Bölgesi 3kWp 6kWh

Güney Doğu Anadolu Bölgesi 2kWp 6kWh

Marmara Bölgesi 1,5kWp 4kWh

Akdeniz Bölgesi 7kWp 6kWh

İç Anadolu Bölgesi 3kWp 6kWh

Ege Bölgesi 10kWp 15kWh
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1.4. Elektrikli Araba Şarj Teknolojileri

Hızla tükenen ve sınırlı olan petrol kaynakları, azalan bu kaynaklar sonucu olası enerji krizleri, fosil yakıtların oluşturduğu 
çevresel sorunlar ve daha birçok etken enerji sektöründe yeni arayışları beraberinde getirmiştir. Bahsettiğimiz sorunları 
çözmek amacıyla geri dönüşümlü ve çevreye zararı minimum olan alternatif enerji yöntemleri araştırılmaktadır. Bu 
araştırmalar sonucunda günümüzde elektrikli araçlar piyasaya sürülmeye başlanmış hatta bazı firmalar seri üretime 
geçmiştir. 

Elektrikli araçlar sessiz çalışma, yüksek verim, ucuz enerji gibi avantajlarının yanı sıra uzun sürede şarj olma gibi bir 
dezavantaja sahiptir.  Standart fosil yakıtlı bir araç 3-5 dk’lık depo doldurma işlemiyle ortalama 700 km  yol alırken, 
elektrikli araçlar yaklaşık 400 km’lik bir yol için standart şarj da 6-8 saat, hızlı şarjda ise minimum yarım saate ihtiyaç 
duymaktadır. Bu da elektrikli otomobil kullanımında sık sık şarj istasyonlarına uğramayı gerektirmektedir.

Elektrikli araçların yaygınlaşması mevcut enerji altyapısında sorunlara neden olur. Bu nedenle enerji üretim ve iletim 
sistemlerinin kapasitelerinin kademeli olarak arttırılması gerekmektedir. Şarj istasyonunun besleme voltajının 230 V 
AC (Alternatif Voltaj) olması veya 400 VAC olması aracın şarj süresini doğrudan etkilemektedir. Tek fazlı (230 VAC) 
sistemde şarj süresi 6-8 saat arasındayken, 3 fazlı (400 VAC) sistemde hızlı şarj ile bu süre yarım saate kadar düşer ve 
depolanan bu enerji ile yaklaşık 400 km yol gidilebilir. 

MOD 1:  Standart prizden herhangi bir iletişim veya güvenlik bağlantısı (RCD – kaçak akım koruması) olmaksızın 
şarj (16A- kadar)

Akü/Pil Araba üzerinde 
akü şarj ünitesi

Elektrikli araba 
şarj girişi Konnektör

Bağlantı prizi

Bağlantı fişi

MOD 1

Görsel 15: MOD-1 tasarım

MOD 2: Standart prizden kablo üzerinde yer alan sınırlı iletişim veya güvenlik bağlantısı ile şarj (32A- kadar)
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Akü/Pil Araba üzerinde 
akü şarj ünitesi

Elektrikli araba 
şarj girişi Kablo kontrol 

kutusu

Konnektör

Bağlantı prizi

Bağlantı fişi

MOD 2

Görsel 16: MOD-2 tasarım

MOD 3: Özel belirlenmiş soket üzerinden tam iletişim ve güvenlik bağlantısı ile şarj (3 Faz 32A kadar)

Akü/Pil Araba üzerinde 
akü şarj ünitesi

Elektrikli araba 
şarj girişi

AC şarj ünitesi

Konnektör

Bağlantı prizi

Bağlantı fişi

MOD 3

Görsel 17: MOD-3 tasarım

MOD 4: DC Hızlı Şarj OFF-Board (Araba dışı ünite ile ) Şarj istasyonu vasıtasıyla şarj.
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Akü/Pil

Elektrikli araba 
şarj girişi

DC hızlı şarj 
ünitesi

Konnektör

MOD 4

Görsel 18: MOD-4 tasarım

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (International Electrotechnical Commission - IEC) tarafından yayımlanan 61851 
[7] standardı yoğunlukla Avrupa ve Çin’de kullanılmaktadır. IEC 61851 standardında yer alan şarj yöntemleri ve bu yön-
temlerde belirtilen maksimum akım ve gerilim değerleri Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5: Tasarımlara göre akım/gerilim değerleri

Şarj Yönetimi Faz Sayısı Anma Gerilimi (V) Maks. Akım (A)

AC

Mod 1
1 ≤ 250 ≤ 16

3 ≤ 480

Mod 2
1 ≤ 250 ≤ 32

3 ≤ 480

Mod 3
1 ≤ 250 ≤ 250

3 ≤ 480

DC Mod 4 - ≤ 1000 ≤ 400
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CHAdeMO standardı; Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), Nissan, Mitsubishi, Subaru ve Toyota iş birliğiyle Japon-
ya’da oluşturulmuştur. Japonya’nın yanı sıra Avrupa ve Amerika’da da kullanılmakta olan CHAdeMO, elektrikli araçlara 
JARI konektörü üzerinden güç aktarabilen hızlı şarj yönteminin ticari adıdır.

Tablo 6: CHAdeMO akım/gerilim değerleri

Şarj Yöntemi Anma Gerilimi (VDC) Maks. Akım (A) Maks. Güç (kW)

CHAdeMO 500 125 62,5

AC – On-Board

  1 – AVRUPA için; IEC 62196-2

  2 – ABD için; SAE J1772

DC – Off-Board

  1 – Uzakdoğu ve Japonya için CHAdeMO

  2 – AVRUPA için CCS Combo, IEC 62196-2

Türkiye’de başta ticari araçlar olmak üzere birçok araç elektrik enerjili çözümlere geçmek zorunda kalacaktır. Dünya 
genelinde yaygın olarak ticari taksiler ve toplu taşıma araçları şimdiden elektrikli sisteme geçmeye başlamıştır. Yakın 
zamanda yayınlanan yeni yönetmelik uyarınca, yeni yapılan siteler ve halka açık otoparklarda Elektrikli Şarj istasyonları 
kurulması zorunlu hale gelmiştir. Var olan şarj istasyonlarının %90’ı alternatif akımdan şarj eden ürünlerden oluşmakta-
dır. Bunun başlıca sebebi ekonomik olması ve şebekeden düşük enerji çekmesidir.

Hızlı şarj için DC enerji gereklidir. Kuruluş maliyeti yüksek olmakla birlikte şebekeden yüksek enerji (20 kW-320 KW) 
çekip arabanın akülerinin daha kısa sürede dolmasını sağlamaktadırlar. 
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1. Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Finansmanı
Özlem Yakut

1.1. Sürdürülebilirlik: 

Sürdürülebilirlik, geniş tanım olarak, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarının karşılana-
bilmesidir. Sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik ve ekonomik sürdürülebilirlik olmak üzere 
üç temel bileşenden oluşur. 

 ►  Çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynakların yerinde kullanılarak gelecek kuşaklara aktarılmasını ve devamlılığının 
sağlanmasını hedefler.

 ►  Sosyal sürdürülebilirlik, sağlık, hayat ve eğitim kalitesinin tüm toplumlar için tatmin edici bir düzeye ulaşması 
konusuna da odaklanarak sosyal gelişimi hedefler

 ►  Ekonomik sürdürülebilirlik, toplumun sosyal, çevresel ve kültürel yönlerini olumsuz etkilemeden uzun vadeli 
ekonomik büyümeyi desteklemeyi hedefler.

Sürdürülebilir Finans: Yatırımcılara finans sağlanmasında çevresel, sosyal ve yönetimsel kriterlerin dikkate alındığı 
finansman mekanizmasıdır. Sürdürülebilir kalkınma ancak sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi ile müm-
kündür. Sürdürülebilir finans mekanizmaları, sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin finansmanına öncelik verir ve bu alan-
daki yatırımların hayata geçmesi için özel finansman mekanizmaları oluşturur.

Gelişmiş bir çevresel raporlama sistemine sahip kurumlar, finans, çevre ve teknik hizmetler birimleri arasındaki iş birli-
ğini artırarak sürdürülebilir finansman ürünlerine daha kolay erişebilir. 

1.1.1. Sürdürülebilir Finansın Hedefleri: 

1.1.1.1. Döngüsel Ekonomiye Geçiş
Her atığın tekrar değerlendirildiği, bu sayede girdi maliyetinin en aza indirildiği, verimliliğinin ve çevresel faydanın en üst 
seviyede tutulduğu ekonomik modeldir. Ekonomik süreçlerin her bir aşamasında (üretim, dağıtım ve tüketim) kullanılan 
girdinin azaltılması, ürünün yeniden kullanım/onarıp kullanım yoluyla değerlendirilmesi, yeniden kullanımı mümkün ol-
mayan çıktıların geri dönüşüme aktarılması, döngüsel ekonominin temel prensiplerini oluşturur.
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Görsel 1: Döngüsel ekonomi aşamaları

Döngüsel ekonomi, özellikle yerel yönetimler için ekonomik kalkınma ile çevre ve kaynakların korunması dengesini ku-
rabilmek için özellikle önemli bir fırsat yaratır. Bu çerçevede, finansman kullanımının döngüsel ekonomiyi destekleyici 
yapıda olması kritik önem taşır.

1.1.1.2. İklim Değişikliği Etkilerini Azaltma: 
Tüm insanların ortak ve en acil sorunu haline gelen iklim değişikliği, fosil yakıt kullanımı ve endüstriyel süreçler sonucu 
ortaya çıkan karbon emisyonları nedeniyle insanlık için giderek daha büyük bir tehdit haline geliyor. Sürdürülebilir finans, 
iklim değişikliği etkilerinin azaltılması amacı ile sera gazı emisyonlarının azaltılmasını hedefleyen yatırımları destekler. 
Bu kapsamda aşağıdaki yatırım alanlarını önceliklendirir ve bu yatırımların hayata geçebilmesi için güçlü finans meka-
nizmalarının kurulmasını öngörür: 

 ►  Sanayide, taşıtlarda ve binalarda enerji verimliliği.

 ►  Enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı.

 ►  Endüstriyel süreçlerde kaynak verimliliği.

 ►  Yenilenebilir enerji kaynakları ve ilgili teknolojilerin gelişimi.
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1.1.1.3. Su kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı ve Korunması:
Suyun plansız ve aşırı kullanımı, dünya üzerinde birçok tatlı su ekosisteminin zarar görmesine neden oldu. Tatlı su eko-
sistemlerinin üzerindeki baskı içme suyu sağlama, tarımsal sulama gibi kritik önemdeki hizmetleri sekteye uğratmaya 
başladı. Nüfus artışıyla birlikte artan gıda ve enerji talebi ile iklim değişikliğinin hidrolojik sistemler üzerinde yaratacağı 
etkiler, gelecekte çok daha fazla riskle karşı karşıya kalınacağını gösteriyor. Türkiye’de son 20 yılda kişi başına düşen 
su miktarı, 4,000 m³’ten 1,519 m³’e düştü. 2030 yılına kadar Türkiye nüfusunun 100 milyona çıkacağı ve kişi başına 
düşen suyun 1,100 m³’e düşeceği öngörülüyor.1 Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve korunması, sürdürülebi-
lir finansmanın öncelikleri arasında yer alır ve kaliteden ödün vermeden daha az su tüketmeyi amaçlayan yatırımların 
hayata geçmesini hedefler.

Büyükşehir belediyeleri “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü”2 yönetmeliğin geçerlilik 
tarihinden itibaren 5 yıl içinde su kayıplarını %30 oranında azaltmakla yükümlüdür; diğer belediyeler için de oran aynıdır 
fakat onlar için verilen süre 9 yıldır. Su verimliliği yatırımları, enerji verimliliği alanında da fayda sağlayabilir. Tarım ve Or-
man Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, ihtiyaç önce-
liklerine uygun olarak sürdürülebilir bir şekilde kullanımının sağlanması, su yönetiminde yetki çakışmasının giderilmesi, 
suyun tek elden havza esasında miktar ve kalite bakımından bütüncül yönetilmesinin sağlanması, suyun tasarruflu ve 
verimli kullanılması, havza, taşkın ve kuraklık yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması sağlanmasının kanuni 
çerçeveye alınması, suyun hukuki niteliğinin çözüme kavuşturulması, tahsislerin tek elden yapılması ve AB Su müktese-
batına uyumun sağlanması amacı ile “Su Kanunu” taslağını hazırlamıştır.

1.1.1.4. Çevre Kirliliğinin Kontrol Edilmesi ve Önlenmesi: 
Çevre kirliliği çeşitleri genel olarak; hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği ve görüntü kirliliği olarak sınıflan-
dırılır. Çevre kirliliği doğaya zarar vererek doğrudan veya dolaylı olarak doğada yaşamını sürdüren tüm canlıların zarar 
görmesine neden olur. Sürdürülebilir finansman, çevre kirliliğinin kontrol edilmesi ve önlenmesi amacı ile oluşturulmuş 
projeleri, bu yatırımlarda kullanılacak ekipmanı ve atık yönetim hizmetleri yatırımlarını finanse eder. 

1.1.1.5. Biyolojik Çeşitliliğin ve Ekosistemlerin Korunması:
Biyolojik çeşitlilik tüm dünyada veya belirli bir habitatta ekosistem (doğal sermaye), tür ve gen çeşitliliğidir. Biyoloijk 
çeşitlilik, insanlığın ekonomik ve sosyal hayatının devamlılığı için gerekli olan hizmetleri sağlar. Biyolojik çeşitlilik aynı 
zamanda, tozlaşma, iklimsel düzenlenme, selden koruma, toprak verimliliği ve gıda, yakıt, lif ve ilaç üretimi gibi ekosis-
tem hizmetleri için de önemlidir. Son 150 yılda gerçekleşen tarım ve endüstri devrimleri toprak kullanımı, tarımın yoğun-
laşması, şehirleşme ve arazilerin boşaltılmasında ani ve artan değişimlere yol açtı.3 Küresel biyolojik çeşitlilik kaybını 
ve ekosistem bozulmalarını önlemek ve mümkün olduğunca onarmak amacı ile sürdürülebilir finans mekanizmaları 
biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerin korunması amaçlı yatırımların finansmanını önceliklendirir. 

1. www.wwf.org
2. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140508-1.htm
3. https://www.eea.europa.eu
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1.2. Türkiye’de Mevcut Finansal Ortam: 

Yaklaşık 873 milyar ABD doları hacimle, Türkiye’deki finansal sektör, GSYH’nin yaklaşık olarak 1,2 katına denk geliyor. 
Aktif toplamında %86,5 ile bankacılık sektörü finansal sektörün en büyük payını alıyor.4 Finansal kiralama şirketlerinin 
(leasing), faktoring şirketlerinin, tüketici finansman şirketlerinin ve varlık yönetim şirketlerinin finansal sektör içerisinde-
ki payları sırasıyla %1.12, %0.7, %0.5 ve %0.1 olarak gerçekleşti.

1.2.1. Çeşitlerine Göre Başlıca Finans Kurumları
 ►  Mevduat Bankası: Özellikle kredi kullandırmak amacı ile kendi nam ve hesabına müşterilerinden mevduat toplayan 

bankalara mevduat bankası denir. Sahiplik yapısına göre yerli sermayeli ve yabancı sermayeli olarak ayrışır. 

 ►  Katılım Bankası: Faizsizlik prensiplerine göre çalışan, bu prensiplere uygun her türlü bankacılık faaliyetlerini ger-
çekleştiren, kâr ve zarara katılma esasına göre fon toplayıp ticaret, ortaklık ve finansal kiralama vb. yöntemleriyle 
fon kullandıran bankalardır. 

 ►  Kalkınma ve Yatırım Bankaları: Ülkenin kalkınma hamlesinde gerekli kaynakları yatırımcılara sunan ihtisas 
bankalarıdır. Mevduat toplamazlar. Uluslararası finans kuruluşları ve menkul kıymet ihraçları en önemli kay-
naklarıdır. Türkiye’de kamuya ait üç adet kalkınma ve yatırım bankası bulunur (İller Bankası, Eximbank ve 
Türkiye Yatırım ve Kalkınma Bankası). 

 ►  Leasing (finansal kiralama) Şirketleri: Ana faaliyet konusu finansal kiralama (bir yatırım malının mülkiyeti kendi-
sinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme 
süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemi) olan şirketlerdir. Finansal kiralama 
şirketi mal bedelini satıcı firmaya öder. Finansal kiralamanın konusu mallar kiracıya teslim edilir. Kiracı, finansal 
kiralama sözleşmesinde belirlenen kiraları finansal kiralama şirketine öder ve malları kullanır.

Tablo 1: Çeşitlerine göre finans kurumlarının sayıları

Banka Türü Sayı 

Mevduat Bankaları 32

Katılım Bankaları 6

Kalkınma ve Yatırım Bankaları 13

TMSF Bünyesindeki Bankalar 2

Toplam Banka Sayısı 53

Finansal Kiralama Şirketleri 23

Faktoring Şirketleri 56

Finansman Şirketleri 15

4. BDDK 2019 Yıllık Raporu.
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1.2.2. Bankacılık Sektörü Kaynak Kullanım Yapısı
Mevduatlar, Türkiye’deki bankacılık sektörünün en önemli fonlama kaynağını oluşturur. 30 Haziran 2020 verilerine göre, 
bankacılık kaynaklarının %57,1’i mevduatlardan oluşuyor. 

Tablo 2: Bankacılık sektörü başlıca finansal göstergeleri5

Milyar TL 30 Haziran 2020 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Varlıklar      
Nakit ve Benzeri Kalemler 479 450 412
Zorunlu Karşılıklar 169 193 159
Krediler 3,258 2,656 2,395
Takipteki alacaklar (Brüt) 151 151 97
Menkul Değerler 903 660 478
Diğer Aktifler 547 530 423
Toplam Varlıklar 5,507 4,491 3,867
Yükümlülükler      
Mevduat 3,060 2,567 2,036
Bankalara Borçlar 566 533 563
Repo İşlemleri 231 154 97
İhraç Edilen Menkul 
Kıymetler 225 194 174
Öz kaynaklar 558 492 421
Diğer Yükümlülükler 716 551 576
Toplam Yükümlülükler 5,356 4,491 3,867

Türkiye bankacılık sisteminde mevduatların ortalama vadesinin 90 günden kısa olması, uzun vadeli finansman (orta-
lama vade ihtiyacı 1 yıldan uzun olan projeler) ihtiyacı olan projeleri fonlamayı zorlaştırır. Son dönemde likiditenin azal-
ması ile finans kurumları, 3 yıldan daha kısa vadeli finansman ihtiyacı olan projeleri fonlama eğilimine girdiler. Finans 
sektörü içerisindeki sorunlu kredilerin artması, özel finans kurumlarının kredi verme iştahını azalttı. Uluslararası finans 
kurumlarının toplam kredi hacimlerine iklim finansmanı kotası koyması, iklim projelerinin diğer projelere göre finans-
mana daha kolay ve daha düşük maliyetle erişiminin önünü açtı. Finans kurumları, uluslararası finans kurumlarından 
sağladığı iklim fonlarını kullandırırken, uluslararası finans kurumlarının koymuş olduğu teknik, çevresel ve ekonomik 
şartlara uymayı taahhüt eder. Proje finansmanında, genellikle yatırımcının krediyi geri ödeme riskini aracı finans kurumu 
üstlenir. Bu durumda proje, uluslararası finans kurumlarının kriterlerini sağlasa dahi finansmana erişemeyebilir. Kamu 
kurumlarının finansmanında teknik, çevresel, ekonomik ve finansal kriterlere ilave olarak ihale sürecinin değerlendiril-
mesi de uluslararası finans kurumlarının çoğunlukla talep ettiği değerlendirme kriterlerindendir.

5. Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri, BDDK.
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1.2.3. Yerel Yönetimler Finansmanında Mevcut Durum
Türkiye’de yerel yönetimlere ağırlık olarak İller Bankası’ndan finansman sağlanır. İller Bankası, il özel idareleri ve bele-
diyelerin, finansman ihtiyacını karşılamak, mahalli müşterek hizmetlere ilişkin projelerini geliştirmek, projelerine danış-
manlık ve denetim hizmeti sağlamak, kamu ödemelerine aracılık etmek amacı ile kalkınma ve yatırım bankası şeklinde 
hizmet verir. 

Tablo 3: İller Bankası Başlıca Finansal Göstergeleri6

Milyon TL 2019 2018
Toplam Aktifler 36.087 32.220
Toplam Krediler 28.414 28.288

Öz kaynak 20.955 15.580

İller Bankası, yerel yönetimlerin projelerine doğrudan finansman sağlayabileceği gibi, ilgi projenin başka bir finans kuru-
mundan fonlanabilmesi için projeye dair teminat mektubu da verebilir. Resmî kurum ve kuruluşlar ile diğer tüzel ve ger-
çek kişilere hitaben, belirli bir işin veya hizmetin saptanan şartlar uyarınca ve belirli süreler içinde yerine getirileceğinin, 
aksi halde işi yüklenen tarafından tazminat olarak ödemesi gereken belirli bir tutarın, mektubu veren banka tarafından 
kayıtsız şartsız ödeneceğinin garanti edilmesine ilişkin verilen belgelere teminat mektubu denir.

Ticari bankalar, kalkınma ve yatırım bankaları, katılım bankaları, leasing kurumları, Uluslararası Finans Kurumları (EBRD, 
KfW, EIB, IFC; AFD, İslami Kalkınma Bankası vb.), kalkınma ajansları da yerel yönetimlere fon sağlayabilen diğer kurum-
lardır. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye’ye, şimdiye kadar 12,5 milyar Avro fon sağladı. Fonun %95’i özel 
sektör, %5’i kamu yatırımları finansmanına aktarıldı. EBRD, belediyelere ve işletmelere çeşitli kredi programları kanalı ile 
veya doğrudan finansman sağlar. 

Yerel yönetimlerin, İller Bankası dışındaki özel veya kamu finans kurumundan finansman sağlayabilmesi mümkündür. 
Ancak ilgili finansmanın finans kurumu tarafından onaylanabilmesi için belediye meclisinden borçlanma yetkisi alın-
ması ön koşuldur. Finans kurumlarının kredi değerlendirmesinde, başvuranın krediyi geri ödeme kapasitesi esastır. 
Belediye özelinde finansman sağlamak için mevcut durumda belediyelerin gelir gider dengesini, borçluluk durumunu 
araştırarak, finansmana konu olan projenin yaratacağı gelir kapasitesini sorgular. İlgili finansmanın geri ödenmesini 
garantiye almak için finans kurumları ilave teminat isteyebilirler. Teminat mektubu, rehin, ipotek, gelir temliki, kefalet 
finans kurumlarının kabul ettiği öncelikli teminatlar arasında bulunur. 

Türkiye’deki yerel yönetimlerin iklim yatırımlarını finanse edebilmeleri için Dünya Bankası Sürdürülebilir Şehirler Projesi, 
TurSEFF, AB fonları, iklim fonları, ülke fonları, ülke garanti fonları, ülke ihracat fonları gibi iklim fonlara erişim imkânı bu-
lunur. Belediyeler, tahvil ve bono ihraçları aracılığı ile finansman yaratabilmektedirler. Ancak tahvil ve bono ihracı oldukça 
teknik ve sürece dayalı işlemler olduğundan büyükşehirlerin belediyelerinin finansal yapısına daha uygundur.

Çoğunlukla yanlış finansman yönetimi sonucu olarak gelinen noktada, yerel yönetimler genellikle, yüksek borçluluk 
oranları nedeni ile finansmana erişimde sıkıntılar yaşayabiliyor. Yerel yönetimlerin finansal davranış olarak proje finans-

6. Kaynak: İller Bankası 2019 Yılı Faaliyet Raporu.
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manından uzak olması, pek çok belediyenin yıllık borçlanma limitleri ile projelerini fonlamalarının önünü açıldı, bu da 
bilanço dengelerini bozdu. Genellikle, yatırımlar ve kullanılan finansman arasında önemli bir vade uyuşmazlığı bulunu-
yor. Bazı belediyeler ise, yatırımları için dış kaynak kullanmama eğilimi göstererek yatırımları erteliyorlar. Özel finans 
kurumlarının yerel yönetimler finansmanındaki eksik iştahı, yerel yönetimleri, finansman opsiyonları için ağırlıklı olarak 
kamu bankalarına ve / veya İller Bankası’na yönlendiriyor ya da İller Bankası’ndan ilgili proje için teminat mektubu talep 
ediyor. Yerel yönetimlerde, teknik ve finans birimlerinin koordineli çalışmaması, yatırımdan sağlanacak faydanın bütün-
sel olarak analiz edilememesine neden oluyor. Sonuç olarak verimlilik yatırımları önceliklendirilmiyor. Enerji verimliliği, 
sıklıkla, yatırım hedefinden ziyade, zorunlu yatırımların sonucu olarak ortaya çıkan faydalardan biridir. Yerel yönetimler-
deki finansal okur-yazarlık eksikliği, yatırım ve işletme sermayesi finansmanının karıştırılmasına, kendisini çok çok kısa 
sürede geri ödeyen yatırımlar için dahi uzun süre hibe beklenmesi gibi yanlış uygulamalara neden olabiliyor. Yatırım 
kararlarında finansal getiriden çok görünürlüğün ön planda olması, çok kısa sürede geri dönüşü olan projelerin dahi 
ertelenmesi ile sonuçlanabiliyor. Alternatif finans enstrümanları için yasal düzenleme eksikliği, yerel yönetimleri taksitli 
krediler gibi klasik finansman ürünlerine yöneltiyor. 

1.2.4. Üniversite Finansmanı:
Kamu üniversitelerinin nakit kredi kullanımındaki kısıtlar nedeni ile üniversite finansmanı, genellikle, üniversitelerin kur-
muş olduğu vakıflar üzerinden sağlanıyor. Üniversitelerin gayri nakit kredi alabilme kabiliyetleri, üçüncü taraf finans-
manını mümkün kılıyor. Nakit kredi kullanım imkânı kısıtlı olan üniversiteler, kalkınma ajansları veya diğer kuruluşlar 
tarafından sağlanan hibe imkânlarına başvurabilirler. 

1.3. Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Finansmanı 

Riskinin düşük, getirisinin yüksek olma nedenleri ile ticari finans kurumlarının enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji fi-
nansmanına ilgisi her geçen gün artıyor. Ticari finans kurumlarının finansman sürecinde öncelikli beklentisi, kullanılacak 
finansmanın geri ödenebilmesidir. Çeşitli finansal göstergeler, diğer finansman türlerinde olduğu gibi, yenilebilir enerji 
ve enerji verimliliği finansmanın geri ödeyebilme kabiliyetini göstermesi açısından son derece önemlidir. 

Bilançoda dönen varlıkların, kısa süreli yabancı kaynakları ödeyebilme kabiliyetinin hesaplanması (likidite oranı, cari 
oran, net işletme sermayesi hesabı vb.), ilgili yatırımcının finansman başvurusunu değerlendirirken kullanılan en önem-
li analizlerdendir. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları, bilançoda duran varlıklar hesaplarında takip edilir 
ancak yukarıda bahsedildiği gibi, pek çok belediye, yatırımlarını kısa vadeli krediler ile finanse eder. Mevcut durumda, 
belediyeler, genellikle, meclisten yıllık borçlanma için yetki alırlar. Bu yetki ile 1 yıl vadeli kredi alan belediyeler, yatırımları 
için aldıkları bu krediyi kullanabilirler. Ancak yatırımların geri ödeme süresi uzun ise, bu kredinin geri ödeme tarihi gelene 
kadar krediyi ödeyecek gelir oluşmaz. Bu durumda belediyelerin bilançosunda görünen borcu yapılandırmaya gitmesi 
sıklıkla karşılan durumdur. Sonuç olarak bu belediyeler, kısa vadeli borçlarını ödeme kabiliyetini kaybeder. İyi bir bilanço 
yönetimi, dolayısı ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin sürdürülebilir bir şekilde finansmana erişimi için, 
enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının projelerin yarattığı nakit akışına uyumlu olarak finanse edilmesi 
gerekir. Yani, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımından elde edilen yıllık gelir doğru hesaplanmalı, ödenecek 
kredinin anapara ve faiz toplamı bu tutara yakın olacak şekilde ayarlanmalıdır. 
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Tablo 4: Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının bilanço görünümü 

Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir 
Enerji Yatırımlarının Bilanço Görüntüsü

Varlıklar Kaynaklar

Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kay-
naklar

Duran Varlıklar

Uzun Vadeli Yabancı Kay-
naklar

Özkaynaklar

1.3.1. Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Yatırım Projeleri ve Proje Finansmanı:
Yatırımlardan sağlanacak faydaları ve bunu sağlamak için katlanılacak maliyetleri gösteren plana yatırım projesi denir. 
Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları projelerinin tamamına yakını kendi yaratmış olduğu nakit akışları ile ya-
tırımın kendisini geri ödeyebilmesini sağlayabilir; yani proje finansmanına uygun yatırım projeleridir. Doğru hazırlanmış 
nakit akışı, potansiyel risklerin belirlendiği ve risk azaltıcı önlemlerin açıklandığı risk analizi, ekonomik, çevresel ve sosyal 
etki analizi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmana erişim kabiliyetini artırır.

İşletme sermayesi kredisi (örneğin kısa vadeli taksitli kredi veya rotatif kredi) gibi ürünlerde, finans kurumları kredinin 
kullanıldığı alanları takip etmezler. Yani krediyi kullanan kurum, genellikle, kullandığı kredinin nakit akışı belgelemekle 
yükümlü olmadığından finans kurumu açısında risk takibi, yatırım kredilerine göre daha zordur. Ancak yatırımların proje 
finansmanı modeli ile finanse edildiğinde, finans kurumu ödemeyi yapmak için ilgili yatırımın faturasını talep eder. Su-
nulan faturanın bedeli, yüklenici firmaya ödenir. Bu durumda, kredi borçlusu ilgili finansmanı başka bir alan için kullana-
maz. Bu model hem finans kurumu hem yatırımcı hem de yüklenici tarafında riskleri azaltmayı hem de yatırım sürecinin 
daha kolay yönetilebilmesini sağlamayı amaçlar. 

Yatırım projelerinin, hazırlık, yatırım, işletme maliyetleri ile çevresel ve sosyal maliyetleri olabileceği gibi, gelir getirici 
faydalarının yanında çevresel ve sosyal faydaları da olabilir. Finans kurumları, özellikle sürdürülebilir finansman çerçe-
vesinde yatırımın finansal getirileri ile ekonomik, çevresel ve sosyal analizleri de dikkate almaya başladılar. Bu nedenle 
yatırım projesi hazırlanırken ticari kazançlarının analizi ile yatırımların sosyal, çevresel ekonomik faydalarının detaylı 
anlatılması, yatırımın finansmana erişim kabiliyetini artırıcı bir unsur oluyor. Yatırımların gelir getirici etkilerinin yanında, 
özellikle yeni istihdam yaratmak, bölge için alternatif kazanç kaynakları yaratmak gibi ekonomik ve sosyal etkileri ola-
bilir. Örneğin bir bölgeye biyogaz tesisinin yapılması, atıklarını o biyogaz tesisine verme planlaması yapacak yeni tarım 
işletmelerinin açılmasını sağlayabilir. 

Yatırım projeleri üç ana başlık altında incelenebilir: 

 ►  Yeni Yatırım Projeleri: Sıfırdan bir tesis kurmak amacı ile hazırlanış olan projelerdir. Tesis izin ve onay süreçleri 
bu projelerin konusudur. Sıfırdan yapılacak yenilenebilir enerji projeleri, bu çerçevede değerlendirilir. Bu projelerin 

Yatırım 
Finansmanı

EV ve YE Yatırımı
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finansmanı için, proje döngüsündeki tüm risklerin analizi (tedarik, yönetim, hammadde, satış, üretim ve operasyon, 
politik, yatırım süresi, hukuki, çevresel, finansal riskler) yapılması gerekir. 

 ►  Verimlilik / Yenileme / Modernizasyon Yatırımı Projeleri: Verimlilik başlı başına proje konusu olabileceği gibi, 
yıpranmış tesislerin yeni teknoloji ile değiştirilmesi ve modernizasyonu da genellikle enerji verimliliği sonucunu 
ortaya çıkaran projelerdir. Bu projelerde proje finansal analizi, verimlilik hesaplamaları dâhil edilerek yapıldığı tak-
dirde, proje karlılığı belirginleşecek ve yatırımın finansmana erişim kabiliyeti artacaktır. Bu tip projelerde genellikle 
ilave satış, tedarik vb. riskler olmadığından tüm proje tipleri içerisinde riski en düşük olanlardır.

 ►  Büyüme / Kapasite Artırım Projeleri: İşleyen bir tesisin büyümesi, kapasitesinin artırımı için hazırlanan projelerdir. 
Üretim süreci, teknoloji, pazarlama unsurları bilindiğinden sıfır teknolojilere göre daha az risk taşırlar. Yenilenebilir 
enerji tesislerinin kapasite artışı projeleri bu kapsamda değerlendirilebilir. Projenin önceki kısmının performansı 
ve nakit akışı yeni proje için referans olur. 

1.3.2. Temel Finansal Kavramlar ve Temel Finansal Analiz: 
Finansal analizler yatırımcılara ve finans kurumlarına büyük avantaj sağlar. Doğru analiz edilen projelerde yatırıcımlar 
düşük öz kaynak ile kârlılıklarını maksimize edebilirler. Finans kurumları da projelerin finansal risk ve getirilerini daha 
iyi analiz ederler. Doğru analiz edilmiş projelerin finansmana erişim kabiliyeti yükselir. Yatırımcılar, birden çok projenin 
olduğu durumda da temel finansal analiz sonuçlarına göre projelerini önceliklendirebilirler. Yatırım geri ödeme süresi en 
kısa olan, iç kârlılığı en yüksek, yatırım net bugünkü değeri en yüksek, en az öz kaynak ihtiyacı olan ve finansmana en 
hızlı erişebilen yatırımlar önceliklendirilmelidir. 

 ►  Öz kaynak: Öz kaynak, projenin finansmanında yatırımcının koyduğu kısımdır.

 ►  Nakit Akışı Tablosu: Belirlenmiş bir döneme ilişkin nakit girişlerini ve çıkışlarını; işletme, yatırım ve finansman 
faaliyetlerine göre sınıflandırılarak gösterildiği tablodur. 

 ►  Net Nakit Akışı: Projenin gelirlerinden yarattığı nakit akışından satılan malın maliyetini, faaliyet giderleri ve vergi 
düşüldükten sonra bulunan nakit akışıdır. Net nakit akışının hesaplanmasındaki amaç, proje gelirlerinden faaliyet-
lerle ilgili tüm giderlerin çıkarılması ile elde kalacak nakdi belirlemektir. Banka kredisi geri ödemeleri bu nakitten 
yapılır.

 ►  Borç Servis Karşılama Oranı: Dönemsel bazda projenin yarattığı net nakit akışının yine aynı dönem için finansal 
yükümlülükler (anapara+faiz) toplamının kaç katı olduğunu gösterir. Finans kurumlarının finansman sağlamak 
için en çok kullandığı orandır. Borç servis karşılama oranı=Net nakit akışı / (anapara + faiz ödemesi) formülü ile 
hesaplanır. Projenin finanse edilebilmesi için borç servis karşılama oranının 1’in üzerinde olması gerekir. 1 raka-
mının üzerinde olan kısım, proje için emniyet marjını gösterir.

 ►  Geri Ödeme Süresi (paybackperiod): Yatırım için harcanan toplam sermayenin ne kadar sürede geri alınabildiğini 
gösteren sayısal bir değerdir (yıl, ay ya da gün bazında). Bir diğer ifade ile yatırımın sağlayacağı net nakit girişlerinin 
yatırım tutarını karşılayabilmesi için geçmesi gereken süredir. Projenin net nakit akışı, dönemler itibarı ile toplanır. 
İlk yatırım tutarı toplamına erişildiği süre projenin basit geri ödeme süresini verir.
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1.3.3. Örnek Enerji Verimliliği Projesi 
İlk yatırım maliyeti $100,000 olan, 5 yıllık ömür biçilen bir enerji verimliliği projesinde her yıl $50,000 tasarruf elde edile-
bilir.

Tablo 5: Örnek enerji verimliği projesi 

A B C D E F G
$ Yatırım Maliyeti 1. Yıl Net Gelir 2. Yıl Net Gelir 3. Yıl Net Gelir 4. Yıl Net Gelir 5. Yıl Net Gelir

Yıllık net nakit akışı -100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

Yukarıdaki örnekte yatırım geri ödeme süresi 100,000:50,000 = 2 yıl olarak hesaplanır.

 ►  İç kârlılık oranı: Bir yatırım projesinin net bugünkü değerini sıfıra eşitleyen diğer bir deyişle nakit girişlerinin 
bugünkü değerini nakit çıkışlarının bugünkü değerine eşitleyen iskonto oranı olarak tanımlanır. İç verim oranı aynı 
zamanda yatırımın hangi oranda katma değer yaratacağını ifade eder. Bu değerlendirmede daha çok yatırımın 
kârlılık yönü üzerinde durulur. İç kârlılık hesabı, Excel tablosuna ilgili yerleştirmeler yapılarak, finansal formüller ile 
kolay bir şekilde hesaplanabilir. Yukarıdaki enerji verimliliği yatırımı örneğinde, yatırımın iç kârlılık oranı, Excel’de 
IRR (B2:G:2) formülü ile %41 olarak hesaplanır. 

 ►  Paranın Zaman Değeri: Gelecekteki değer analizi belirli bir faiz oranından bugünkü yatırım değerinin geçirilen 
zaman içerisinde kaç liraya ulaşacağını gösterir. Bugünkü paranın gelecekteki değeri ve gelecekteki paranın 
bugünkü değeri, paranın zaman değeri hesaplanmasında iki temel unsurdur. Yukarıdaki enerji verimliliği yatırımı 
örneğinde, yıllık faiz oranı %5 kabul edilirse yatırımdan sağlanacak net nakdin bugünkü değeri Excel’de NPV (%5, 
C2:G2) formülü ile $ 216,474 hesaplanır. 

 ►  Net Bugünkü Değer: Bir yatırımın sağlayacağı nakit girişlerinin bugünkü değerleri toplamından, yatırım tutarının 
çıkarılmasıyla bulunan değerdir. Yatırım kararı almak için projenin net bugünkü değerinin pozitif olması beklenir. 
Yukarıdaki enerji verimliliği yatırımı örneğinde, yıllık faiz oranı %5 kabul edilerek yatırımdan sağlanacak net nakdin 
bugünkü değeri $216,474 hesaplanmıştı. Yatırımın net bugünkü değerini hesaplamak için yatırımın toplam gelir-
lerinden ilk yatırım maliyeti olan $100.000 çıkarılarak yatırımın net bugünkü değeri, $116,474 hesaplanır. 

 ►  SPV (Özel Proje Şirketi): Projeye özel kurulan firmadır; finansman bu firmaya, belirtilen yatırım projesi için sağlanır. 
Yerel yönetimlerin enerji projelerini ayrı bir şirket kurarak, nakit akışını bu şirket üzerinden yönetmeleri, projelerin 
gelir ve giderlerinin belediyelerin diğer gelir ve giderlerinden ayrı yönetilmesine imkân sağlayacak, finansmana 
erişim kabiliyetini artıracaktır. SPV, yeni kurulmuş bir şirket olduğundan ana firmanın kefaleti sağlanmadan finans-
mana erişim imkânı çok düşüktür. SPV’nin başka bir faaliyet yapabilmesi mümkün değildir. Ayrı bir şirket yönetimi, 
operasyonel maliyetleri artırır. 

 ►  Banka Kredisi: Belirli bir vade süresi içerisinde borçlanıcının geri ödeme taahhüdü ile bankaya borçlanmasıdır. 
Kredi veren taraf, borcun ödenebilme kabiliyetini artırmak için birtakım teminatlar talep edebilirler. 

 ►  Leasing Finansmanı: Finansal Kiralama (leasing), kiracı tarafından seçilen bir yatırım malının mülkiyeti finansal 
kiralama şirketinde kalarak, belirlenen sözleşme süresi ve kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilme-
sini sağlayan bir finansman yöntemidir. Türkiye’deki yaygın uygulamada, kiralama sözleşmesi sonunda ekipman, 
cüzi bir bedel karşılığında kiracıya devredilir. Mevzuatta tanımlı ekipman için, kiracının yetki belgesi uygun ise, 
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yatırımcı için KDV avantajı sunar. (arazi taşıtı, kamyon, minibüs, otobüs vb.). Leasing firmaları, yenilebilir enerji 
tesislerini bütünsel olarak finanse edebileceği gibi, enerji verimliliğine konu olabilecek ekipman ve yenilenebilir 
enerji tesislerinde kullanılan ekipman bağımsız olarak finanse edilebilir. İş makinaları, taşıtlar, ısıtma soğutma ekip-
manı, pompalar, elektrik motorları ve aydınlatma ekipmanı leasing finansmanına konu olabilecek enerji verimliliği 
takımlarıdır. Leasing finansmanında, finanse edilen yatırım bedeli yüklenici firmaya ödenir. Bu durum alacak tahsil 
süresini hızlandırdığından tedarikçiler tarafından tercih edilen modeldir. Leasing modeli, belirli durumlarda yatırımın 
tamamına kadar finansman imkânı sunabilmesi, leasing finansmanının banka borçlanma limitlerini düşürmemesi 
(belli leasing kurumları için), KDV’nin finansman geri ödemesine dâhil edilerek taksitlendirilebilmesi imkânları gibi 
farklı finansal avantajlar sağlar. 

1.3.4. Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Finansmanında Finans Kurumları Değerlendirme Süreci:
Finans kurumları, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin finansman başvurusunu değerlendirirken, İngilizce-
de 5C ile adlandırılan 5 temel parametreyi analiz ederler. 

Capacity (Kapasite): Borcun geri ödenme kapasitesidir; nakit akış tablosuna göre geri ödeme koşullarının belirlenmesi 
çok önemlidir. Enerji verimliliği ve yenilebilir enerji projelerinde nakit akışının doğru hazırlanması, şeffaf olması, tüm gelir 
ve gider kalemlerinin nakit akışına işlenmesi projelerin finansmana erişimi açısından çok kritiktir. 

Capital (Sermaye): Proje için kullanılan öz kaynak tutarıdır. Sermaye oranının yüksek tutulması, finansörlerin tercihi 
olup finansmana erişim imkânını artırır. Yatırımcılar ise sermayeyi azaltarak sermaye kârlılığını yükseltmeyi hedefler. 
Türkiye’deki uygulamalarda finans kurumları, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında %30’a 
kadar öz kaynak talep edebilirler. Ancak öz kaynaksız proje finansmanı, belirli istisnalar dışında finans kurumlarının ter-
cih etmediği bir yöntemdir. Öz kaynağın minimum seviyede kullanımı, daha çok projenin hayata geçmesini sağlayarak 
kârlılığı artırır. Unutulmamalıdır ki öz kaynak, maliyetsiz bir finansman değildir. Yatırımlarda öz kaynağın düşük kullanıl-
ması, pek çok durumda, yatırımda kullanılan öz kaynağın getirisini artırır. 

Tablo 6: Örnek enerji verimliği projesi- II

$ Yatırım Maliyeti 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl
-100,000

Tatırımdan Elde 
Edilen Kazanç 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

Kredi Ana Para 80,000 -16,000 -16,000 -16,000 -16,000 -16,000
Kredi Faiz -8,640 -6,469 -4,852 -3,235 -1,617
Net Nakit Akışı -20,000 25,360 27,531 29,148 30,765 32,383

Önceki bölümde örneği verilmiş olan enerji verimliliği yatırımında, yatırımın $80,000’ı (bu durumda öz kaynak tutarı 
$20,000’a düşer) için 5 yıl vadeli, yıllık %10 faiz oranlı banka finansmanı kullanılır. Bu durumda öz kaynak geri ödeme 
süresi 0.79 yıla düşer, yatırımın (öz kaynak) iç kârlılık oranı %131’e çıkar ve öz kaynağın net bugünkü değeri $104,986 
hesaplanır. 
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Collateral (Teminat): Kredi ile ilgili verilebilecek teminat ve garantilerdir

Finans kurumlarının kabul ettiği başlıca teminatlar: 

 ►  Rehin: Bir alacağa teminat olmak amacıyla, alacağın tahsil edilememesi durumunda alacaklıya verilen eşya veya 
haktır. Rehin hakkı taşınır ve taşınmaz mallar için konulabilir.

 ►  İpotek: Taşınmazların rehin haklarıdır. 

 ►  Eş borçluluk veya kefalet: Borçlunun borcunu ödemeyeceği durumunda üçüncü tarafın borcu ödeyeceğini taahhüt 
etmesidir. 

 ►  Temlik: Alacak haklarının borç karışlığı alacaklıya devridir. Projeden elde edilebilecek gelirlerin temliki finansör 
kuruluşa verilebileceği gibi, kira gelirleri, su ve kanalizasyon idarelerinin gelirlerinin temliki de teminat olarak kabul 
edilebilir. Belediyeler ve belediye iştirakleri gelirlerini temlik olarak sunabilirler. Özellikle lisanslı enerji üretimi pro-
jelerinin gelir temlikleri finans kurumları açısından çok tercih edilen bir teminat türüdür. 

 ►  Performans garantileri, EPC kontratları ve sigortalar finans kurumları için teminat statüsü göstermese de, risk 
azaltıcı enstrümanlar olmaları sebebi ile projelerin finansmana erişim kabiliyetini artırır. 

 ►  Teminat Mektubu: Resmî kurum ve kuruluşlar ile diğer tüzel ve gerçek kişilere hitaben, belirli bir işin veya hizmetin 
saptanan şartlar uyarınca ve belirli süreler içinde yerine getirileceğinin, aksi halde işi yüklenen tarafından tazminat 
olarak ödemesi gereken belirli bir tutarın, mektubu veren banka tarafından kayıtsız şartsız ödeneceğinin garanti 
edilmesine ilişkin verilen belgelere teminat mektubu denir. 

Conditions (Koşullar): Kredinin verildiği sektör ve ekonominin genel durumu ile kredinin hangi nedenle kullanılacağı; 
yatırımın çevresel ve sosyal etkileri değerlendirilir. Özellikle uluslararası finans kurumları için yatırımların çevresel ve 
sosyal etkileri projenin nakit akışı kadar önemlidir. 

Character (Karakter): Yatırımcının ve ortaklarının kredibilitesini, geçmiş dönem ödeme performanslarını irdeler. Geç-
mişte ödeme problemi yaşamış yatırımcının yeni projesi için finansman bulabilme kabiliyeti zayıftır. 

1.3.5. Enerji Verimliliği Finansmanının Özellikleri
Enerji verimliliği projeleri, genellikle yenilebilir enerji projelerine göre kendisini daha hızlı geri öder ve tüm ekonomilerdeki 
en az riskli, en yüksek getiriye sahip yatırımlardan biridir. İyi bir finans yönetimi, enerji verimliliği projelerine öncelik veril-
mesini, böylece enerji ihtiyacını azaltmayı, ardından ihtiyaç duyulan enerjiyi yenilenebilir enerjiden karşılayacak şekilde 
yatırım planı yapmayı gerektirir. Bu durumda, toplam yatırımın finansman ihtiyacı azalır ve yenilebilir enerji projesine 
göre toplam yatırımın geri ödeme süresi kısalır. Enerji verimliliğinde finansörün dikkat edeceği unsurlardan biri de kulla-
nılan ekipmanın performansıdır. Enerji verimliliği ekipmanlarının pek çoğu için ilk yatırım maliyeti (ekipmanın satın alma 
maliyeti), yatırımın toplam ömrü içerisinde çok küçük bir paya sahiptir. Ekipmanın sertifikaları, performans değerleri, 
kullanım ömrü ve garantiler, proje finansman başvuru dosyasına dâhil edilmelidir. 

Yatırım kararı alınmasında finansal getirilerin yanında projelerin çevresel ve sosyal faydaları, projeleri önceliklendirmek 
için diğer kriterler olmalıdır. 

Finans kurumları, öz tüketim amaçlı yenilenebilir enerji yatırımlarını, enerji verimliliği finansmanı bakış açısı ile değer-
lendirirler. 
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Enerji verimliliği projelerinde enerji verimliliğinden sağlanan gelir, tasarruftan elde edildiği için bu gelire temlik koyabil-
me imkânı bulunmaz. Bu nedenle finans kurumları, yenilebilir enerji projelerine göre daha farklı teminatlar isteyebilirler. 
Enerji verimliliği yatırımları için proje hazırlama davranışı yaygınlaşmadığından finans kurumları da buradaki potansiye-
lin tamamını henüz fark edememişlerdir. Verimlilik projeleri, yatırımcı tarafında olduğu gibi, finans kurumu tarafında da 
riski daha düşük projelerdir. Enerji verimliliği projelerinin detaylı nakit akışı planını içeren fizibilite raporları ile finansman 
başvurusunun yapılması, finans kurumlarının bu alandaki faaliyetlerini artırmasına da katkı sağlar. Enerji verimliliği fi-
nansmanı, kâr paylaşımına uygun bir model olarak, katılım bankaları için çok uygun bir alandır. Örnek olarak, enerji 
verimliliği projesi için katılım bankası ile ortak olunabilir, elde edilen gelir de belediye ve katılım bankası arasında belirli 
oranlarda paylaşabilir. Bu model, katılım bankaları açısından uygulanabilir bir model olsa da Türkiye’de henüz uygulama 
örneği yoktur. Ölçme ve değerlendirme mekanizmalarının yaygınlaşması ile kâr paylaşımlı modellerin de yaygınlaşacağı 
tahmin ediliyor. 

1.3.6. Enerji Verimliliğinde Üçüncü Taraf Finansmanı
Enerji verimliliği yatırımları, yatırımların hızlı geri ödeme süreleri ve yüksek iç kârlılık oranları ile üçüncü taraf finansmanı 
için son derece uygun bir alandır. Enerji hizmet sağlayıcı firma, enerji tedarik firması veya ekipman tedarikçisi, enerji 
tüketicisi olan kurum / işletme adına yatırımı yapar, enerji verimliliğinden elde edilecek kazancın tamamı veya bir kısmı 
yatırımı yapan firmaya ödenir. Sözleşme süresi sonunda ekipman, enerji tüketimi yapan kuruma devredilir. 

Kamu kurumlarının kısıtlı bütçeleri ve finansmana erişim engelleri nedenleri ile projelerini üçüncü taraf finansmanı, 
kamu kurumları için pek çok avantaj sağlar. Amerika Birleşik Devletleri’nde kamu enerji verimliliği yatırımlarının %90’ının, 
Avrupa’da ise yaklaşık yarısının üçüncü taraf finansmanı ile yapıldığı tahmin ediliyor. Avrupa’da Modena ve Parma (İtal-
ya), Ljubljana (Slovenya), Essen (Almanya), Barselona ve Murcia Bölgesi (İspanya) şehirlerinin başarılı ESCO (Energy 
Service Company, Enerji Hizmet Şirketi) uygulamaları bulunur.7

Örnek ESCO (Energy Service Company, Energy Hizmet Şirketi) çalışması: Wallonia’da (Belçika) RenoWatt, kamu ku-
ruluşları için ESCO hizmet çalışmalarının tek noktadan geçmesinde süreci yönetir. Belediyeler adına hareket eden ve 
mevcut binalarda enerji verimliliği sağlamak amacı satın alma işlemlerini yönetir. 

RenoWatt’ın ana ilkeleri şunlardır8:

 ►  Belediyelerin enerji faturasını ve karbondioksit salınımını azaltmayı sağlayan EPC’lerin (EnergyPerformanceContract, 
Enerji Performans Sözleşmelerinin) kurulması.

 ►  Projenin yeterli ekonomik ölçeğe ulaşması amacı ile bina stokunun oluşturulması. En iyi yenileme ve bakım onarım 
fiyatının alınması ve riskin çeşitlendirilebilmesi amacı ile farklı belediyelerin stokları birleştirilebilir. 

 ►  EPCnin sonuçlanmasına kadar finansman aşamalarının belirlenmesi ve tedarik süreçlerinde yardımda bulunulması.

Enerji performans sözleşmesi kapsamında, kamunun üçüncü tarafa olan ödemesinin garantiye alınması, teknik ekibin 
yetkinliği, taraflar arası açık iletişim ve şeffaf bir ölçme doğrulama planının yapılması, üçüncü taraf finansmanı için en 

7. www.eumayors.eu
8. Innovative Financing Schmes_Lessons Learnt from the Covenant of Mayors Community document by Covenant of Mayors for Climate and 

Energy Europe



572 ► Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

temel kriterlerdendir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bu alandaki mevzuat çalışmaları, yatırımların finansmana 
erişim kabileyetini arttırmaktadır. 21 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 31220 tarihli kararla Kamuda 
Enerji Performans Sözleşmelerine ilişkin Usül ve Esaslar yürürlüğe girmiştir. Kamuda Enerji Performans Sözleşmeleri-
nin Uygulanmasına İlişkin tebliğ 15.04.2021 tarihinde yayınlanmıştır. Tebliğ, kamu tarafından yürütülen hizmetlere dair 
yapılacak enerji performans sözleşmelerinin uygulanmasına yönelik ihalele esaslarını belirler. İhalenin temel usulleri 
aşağıdaki gibidir: 

 ►  Teklif değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme neticesinde ihale belgelerinde aranan kriterler dikkate 
alınarak uygun görülen teklifler arasında idareye sağlanacak net fayda açısından en yüksek net bugünkü değere 
sahip teklif, en uygun teklif olarak kabul edilir.

 ►  İlgili tebliğ kapsamında ihaleye çıkılabilmesi için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

•  Sözleşme kapsamında yapılacak yatırımın bedeli 2.000.000 TL’den az olamaz. Yatırım bedeli için yaklaşık maliyet 
tespiti enerji verimliliği etüt raporu ile yapılır.

•  Binalarda verilecek tasarruf garantisi, uygulama alanının yıllık toplam enerji tüketiminin %10’undan, herhangi bir 
nihai enerji tüketimi alanında ise uygulanacak her bir enerji verimliliği önlemi için %20’sinden az olamaz.

•  Bina harici uygulama alanlarında idareye verilecek pay, tasarruf sağlanmaya başlanıldığı tarihten itibaren kalan 
sözleşme süresi boyunca yıllık sağlanan tasarrufun %10’undan az olamaz.

•  Basit geri ödeme süresi 2 yılın altında olan enerji verimliliği önlemleri, enerji performans sözleşmesi kapsamında 
değerlendirilmez.

Görsel 2: Enerji verimliliğinde üçüncü taraf finansmanı - Örnek model

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Enerji Verimliliğinde Üçüncü Taraf Finansmanı
ESCO (Enerji Hizmet Sağlayıcısı) Finansmanı
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Kamu kurumlarının aydınlatma, su pompaları / elektrik pompaları, havalandırma, iklimlendirme, soğutma ve kazan atık 
ısı uygulamaları gibi projeleri üçüncü taraf finansmanı için uygun yatırım alanlarındandır. 

1.3.7. Yenilenebilir Enerji Projeleri Finansmanının Özellikleri: 
Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidroelektrik enerji, atıktan enerji ve jeotermal enerji yatırımları, yenilenebilir enerji finans-
manı çerçevesinde finanse edilir. Yenilebilir enerji projelerinin finansmanında direkt finansman kullanılabileceği gibi, 
üçüncü taraf finansmanı da başvurulacak yöntemdir. 

Elektrik enerjisinin şebekeye satışı durumunda, elektrik satış gelirine alacak hakkı (temlik) konulmak vasıtası ile yatırı-
mın finanse edilebilmesi mümkün olan projelerdir. Kullanılan finansmanın geri ödemeleri, proje gelirlerinden sağlanır. 
Yatırımcı temlik sunsa dahi, finans kurumları ilave teminat talebinde bulunabilirler. İhale şartnamesinin teknik perfor-
mansa dayalı olması, EPC firmasının referansı, fizibilite raporundaki tüm risklerin detaylı analiz edilmesi, yatırımın çev-
resel ve sosyal faydalarının iyi belirtilmesi, yatırımın finansmana erişimini artıracak unsurlardır. 

Kalkınma ajansları da hem yerel yönetimlerin, hem üniversitelerin özellikle yenilenebilir enerji projelerine destek olur 
ve yaygınlaşmaları için zaman zaman hibe programları açar. Kalkınma ajansları, bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması 
ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürüten özerk 
kamu kuruluşlarıdır. Kalkınma ajansları doğrudan yatırım yapan uygulayıcı kuruluşlar değildir. Kalkınma ajanslarının asıl 
görevi kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini destekleyerek yerel potansiyelin açığa çıkmasını 
sağlamaktır. Türkiye genelinde her biri Düzey 2 Bölgelerinde kurulan 26 adet kalkınma ajansı bulunur. Kalkınma ajans-
ları genellikle yıllık olarak destekleyecekleri proje türlerini ve destek miktarını ilan ederler. Belediyelerin ve üniversitelerin 
bölgelerinin bağlı bulunduğu kalkınma ajansı proje ilan bilgilerini takip etmesi iyi olur. 

Aşağıdaki tabloda Türkiye’deki Kalkınma Ajansları ve hizmet verdikleri iller görülebilir:

Tablo 7: Türkiye’deki kalkınma ajansları ve hizmet verdikleri iller

Kalkınma Ajansı Hizmet Verdikleri İller
İstanbul Kalkınma Ajansı İstanbul
Trakya Kalkınma Ajansı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ
Güney Marmara Kalkınma Ajansı Balıkesir, Çanakkale
İzmir Kalkınma Ajansı İzmir
Güney Ege Kalkınma Ajansı Aydın, Denizli, Muğla
Zafer Kalkınma Ajansı Afyon, Kütahya, Manisa, Uşak
Bilecik Kalkınma Ajansı Bursa, Eskişehir, Bilecik
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova
Ankara Kalkınma Ajansı Ankara
Mevlana Kalkınma Ajansı Karaman, Konya
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Antalya, Burdur, Isparta
Çukurova Kalkınma Ajansı Adana, Mersin
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Kalkınma Ajansı Hizmet Verdikleri İller
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
Ahiler Kalkınma Ajansı Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri, Sivas, Yozgat
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Bartın, Karabük, Zonguldak
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı, Kastamonu, Sinop
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Amasya, Çorum, Samsun, Tokat
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon
Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bayburt, Erzincan, Erzurum
Serhat Kalkınma Ajansı Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars
Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bitlis, Hakkari, Muş, Van
İpekyolu Kalkınma Ajansı Adıyaman, Gaziantep, Kilis
Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır, Şanlıurfa
Dicle Kalkınma Ajansı Batman, Mardin, Şırnak, Siirt

Güneş enerjisi yatırımları finansmanında özel durum: Güneş enerjisi yatırımlarının öz tüketim amaçlı olarak yapılması 
hedeflendiğinden, öz tüketim amaçlı güneş enerjisi yatırımlarının finansmanı, enerji verimliliği finansmanına benzerlik 
gösterir. Yerel yönetimler yatırımı kendisi yapacağı gibi, özel sektör ile tedarik anlaşması veya kira sözleşmesi yaparak 
yatırımın yapılmasını sağlayabilirler. Bu durumda finansmanı kullanacak da üçüncü taraf olur. Kamu kurumunun üçün-
cü tarafa yapacağı ödemelerinin garantiye alınması, hem üçüncü tarafın finansmana erişim kabiliyetini artırır hem de 
daha fazla firma projeye talip olur ve rekabet artar. 

İmtiyaz Sözleşmeleri: İmtiyaz sözleşmesi, bir hizmetin uzun bir süre için başka bir tüzel/ gerçek kişiye devredilmesidir. 
Özellikle atık yönetimi veya jeotermal enerji projeleri gibi işletilmesi detaylı teknik bilgi gerektiren projeler için son derece 
uygun olan proje biçimidir. Bu sözleşmelerin yapısına göre, kamu kurumu, ihaleyi kazanan firma ile işin yapımı, işletimi, 
işletim süresince karın veya enerji gelirinin satışı üzerinden kazancın paylaşımına istinaden sözleşme yapar. Sözleşme 
süresi sonrasında yatırım, kamu kurumuna devredilir. Sözleşme süresi, makina ve teçhizatın çalışma süresinden uzun 
tutulmamalıdır. İmtiyaz sözleşmelerini kazanan firma genellikle ihale sonucu belirlenir. Teknik kriterlerle birlikte finansal 
gücün de dikkate alınacağı kriterler yatırım süreçlerini hızlandıracaktır.

1.3.8. Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Projelerinde Dikkat Edilmesi Gerekli Başlıca Unsurlar
 ►  Projenin nakit akışına uygun vadeli borçlanma tercih edilmeli, proje getirisi başlayana kadar ödemesiz dönem 

tercih edilmelidir. Ödemesiz dönemde finans kurumları faiz geri ödemesi talep edebilirler. Yatırımdan elde edilecek 
kazanç başlayana kadar geçen süre için oluşabilecek faiz de hesaplanarak kullanılacak finansman miktarı buna 
göre belirlenmelidir. 

 ►  Finansman vadesi, projenin kendisini geri ödeme süresinden çok uzun olacak şekilde tercih edilmemelidir. Projenin 
kendisini geri ödeme süresinden uzun vade ile kullanılan finansman, toplam finansman maliyetini artırır. İlave 
olarak, projenin kendisini geri ödemesi ve / veya amortisman süresi bitmesine rağmen bilançoda borç olarak 
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görüneceğinden yeni projeler için finansmana erişim kabiliyetini azaltır. Belediyelerin bu tür uzun vadeli finans-
mana erişim imkânları varsa, bu finansman kaynağını gelir getirme kabiliyeti daha düşük olan veya sadece sosyal 
faydası olan projelerde kullanılması gerekir. 

 ►  Gelir getirici yatırımlar, proje finansmanı yaklaşımı ile finanse edilmeli, işletme sermayesi kredisi gibi ürünler tercih 
edilmemelidir. Yukarıda da bahsedildiği gibi pek çok belediye meclisten aldığı yıllık borçlanma limitine istinaden 
vadesi 1 yıla kadar olan krediler ile yatırımlarını yapıyorlar. Bu tür finansmanlar yatırımcının uzun vadeli nakit 
akışını bozar, yatırımcının finansal oranlarını olumsuz yönde etkileyerek sonraki projelerde finansmana erişimini 
güçleştirir ve finansman maliyetlerinde yükselişlere neden olabilir. 

 ►  Proje geliri ile kullanılan kredinin aynı para birimi olmasına özen gösterilmeli; farklı para birimleri kullanılması halinde 
ise kur riskini bertaraf edecek tedbirler alınmalıdır. Döviz faiz oranlarının, Türk lirası faiz oranına göre daha cazip 
olduğu durumlarda bazı yatırımcılar döviz üzerinden borçlanmayı tercih edebilirler. Ancak olası döviz yükselişle-
rinde projeden elde edilen gelir, kredi geri ödemesine yeterli gelmeyebilir. Bu durumda kur riskinden korunmak için 
finansman kullanımı ile eş zamanlı olarak türev ürünlerin kullanımı tavsiye edilir. Bu türev ürünlerinden forwardsöz-
leşmeleri, gelecekteki bir tarihte teslim edilecek bir malın veya finansal aracın buna döviz dâhil fiyatının ve işlem 
adedinin bugünden belirlendiği sözleşmedir. Bir diğer yaygın kullanılan türev ürün, futures sözleşmeleridir. Belirli 
bir nitelikteki malın veya finansal varlığın alım ve satımını hükme bağlayan ve bunu standartlaştıran bir anlaşma-
dır. En yaygın kullanılan üçüncü türev enstrüman ise opsiyon sözleşmeleridir. Elindeki menkul kıymeti belirli bir 
kişiye / kuruma belirli bir tarihte ve belirli bir fiyattan satın alma veya satma hakkı veren bir finansal sözleşmedir. 
Bu hakka sahip olan kişi söz konusu kıymeti satın almak veya satmak zorunda değildir; ancak alım veya satım 
hakkına sahiptir. 

1.3.9. Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Finansmanında Diğer Finansal Enstrümanlar

Yeşil Tahviller 

Tahvil, bir yatırımcının devlet veya kurumsal işletmelerin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla onlara belirli bir süre 
değişken ya da sabit bir faiz oranı ile borç verdiği ve vade sonunda faiz getirisi elde ettiği bir yatırım biçimidir. Yeşil be-
lediye tahvili, normal bir belediye tahvili özelliklerine sahiptir ancak çevresel ve / veya iklim açısından olumlu faydaları 
olan projeleri finanse etmesi beklenir. Tahviller, tahvil ihraç eden kuruma (borçlu) uzun vadeli yatırımları finanse etmek 
için dış fon temin eder ve tahvil sahibine (borç veren) yatırımın geri dönüşünü sağlar. Bir tahvil ihraç etmek için beledi-
yenin önce bir projeyi tanımlaması gerekir. Gelirlerin izlenmesi ve raporlanmasının kullanımını tanımlaması önemlidir. 
Tahviller ihraç edildikten sonra sermaye piyasalarında işlem görebilir.

Yeşil tahviller, finans piyasalarına erişimi olan belediyeler (veya yerel kamu hizmetleri) için düşük maliyetli bir sermaye 
kaynağı olabilir. Piyasada yatırımcı talebi yüksektir.

Tahvil ihracı yapacak belediyelerin kredibilitesin olması gerekir ve hükümet tarafından tahvil ihraç etmelerine izin veril-
melidir. Ayrıca, finanse edilen projelerin belli bir portföy büyüklüğüne ulaşması beklenir. Kendisi tahvil ihraç edemeyen 
belediyeler, dağıtım şirketleri veya hükümetin tahvil ihracı için yetkilendirdiği kurumlar ile bir araya gelerek bu kurumlar 
üzerinden yeşil tahvil ihracı yapılabilirler. 
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Yeşil tahviller, pozitif çevresel ve iklimsel etkileri olan projeleri desteklemek amacıyla uygulamaya geçirildi. Dünyada 
belediye yeşil tahvil hacmi 4 trilyon USD9’ye ulaştı. Türkiye’de yeşil tahvil piyasası yeni oluşmaya başladı ve yeşil tahvili 
ilk ihraç eden kurumların bankalar olduğunu görüyoruz. Kamu kurumlarının enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji proje-
leri için portföy oluşturarak, başarılı uygulama örnekleri sunmaları, yeşil tahviller için ilk adımdır. Yeşil tahvillerin, olumlu 
imaj yaratmak, sürdürülebilirlik stratejisi oluşturmak, yeni yatırımcıları çekmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve 
sonuçlarını raporlayabilmek, toplumda farkındalık yaratmak gibi pek çok faydası bulunur. 

Göteborg, Malmö, Stockholm ve Örebro (İsveç), Oslo (Norveç), Hannover (Almanya), Paris ve IleIle France şehirleri Av-
rupa’da yeşil tahvil ihraç etmiş belediyeler arasında yer alır. 

Paris Şehri Yeşil Tahvili: Paris, 2015 yılında, COP21’den hemen önce iki yıl önce 300 milyon değerinde ilk yeşil tahvilini 
çıkardı. 2 yıl sonra 17 yıl vadeli %1.43 faiz oranı ile 320 milyon EUR tutarlı ikinci tahvili ihraç etti. Tahvile üç gün içerisinde 
1.2 milyar EUR’luk talep geldi.10

Türkiye’de yeşil tahvil piyasası henüz başlangıç aşamasına. İlk yeşil tahvil ihracı, TSKB (Türkiye Sınai ve Kalkınma Ban-
kası) tarafından 2016 yılında gerçekleştirildi. 2019 yılında ticari bankalar da yeşil tahvil ihracına başladı. Henüz yeşil 
tahvil ihraç eden yerel yönetim bulunmuyor. 

Yerel Enerji Kooperatifleri Aracılığı ile Finansman

Enerji kooperatifi, belediyeye kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere, belediye sınırlarındaki yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği 
projelerine birlikte sahip olma ve / veya katılma imkânı sunar. Üyeler, kooperatif hissesi satın alıp ortak olduktan sonra, 
üretilen kârı paylaşır. Belediyeler, kooperatiflerini destekleyebilir ve teşvik edebilir, aynı zamanda hisselerin bir kısmına 
da sahip olabilirler. Yerel yönetimin kooperatifin çalışması için bir çerçeve sağlaması kooperatif yapısı için temel ihti-
yaçtır. Bu nedenle, katılımı teşvik edebilmek için açık bir uzun vadeli iklim ve enerji vizyonuna sahip olmaları beklenir. 
Vizyonu iletmek ve katılımcı girişimler hakkında bilgi vermek için çok çaba sarf edilmesi gerekir. Bu modeli kullanmak 
isteyen belediyelerin Kamu İhale Kanunu gerekliliklerine şeffaf bir şekilde uyması ve teknik performansları ihale şartna-
melerinde belirtmeleri önemlidir. 

Gent ve Mouscron (Belçika), Krizevci (Hırvatistan), Barselona (İspanya) şehirleri, kooperatif üzerinden finansman konu-
sunda en iyi uygulama örneklerine sahiplerdir. 

Örnek Proje- Halle Şehrinde (Belçika) sokak aydınlatması LED dönüşüm projesi. Belediyede sınırları içerisindeki 445 
sokağın aydınlatma LED dönüşümü, belediye enerji kooperatifi tarafından yapıldı. Böylece Halle kenti ciddi bir tasarrufa 
ulaştı. Halle’deki “Sokak lambanızı benimseyin” kampanyası kooperatifin daha fazla üye kazanmasına yardımcı oldu.11

2 Ekim 2013 tarih ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin 
Yönetmelik” ve 22 Ekim 2016 tarih ve 29865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik 
Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (EPDK, 2018) ile birlikte Türkiye’de yenilenebilir 
enerji kooperatifleri kurulabilmesinin önü açıldı.

9. Municipal Securities Rulemaking Board
10. www.eumayors.eu
11. www.eumayors.eu
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Türkiye’deki kooparetif uygulamalarına örnek olarak, Afyonkarahisar’da yer alan ve yaklaşık 1,000 çiftçinin aktif üye ol-
duğu S.S. Yeşilçiftlik Sulama Kooperatifi tarafından kurulan 1 MW’lık GES tesisidir. Gerçekleştirilen bu projeyle koopera-
tifin elektrik ihtiyacı tamamen Güneş’ten karşılanacak ve bu sayede kooperatif üyesi çiftçilerimize önemli bir ekonomik 
katkı sağlanmış olacak. %16 kapasite faktörü ile çalışan proje senede yaklaşık 1.7 GWh elektrik üretmesi planlanıyor ve 
618 ton CO2 eş emisyon azalımı sağlanacak. Proje, maliyeti EUR 773,608 oldu ve yatırımın EUR 577.983 tutarı TurSEFF 
kaynakları ile finanse edildi.12

Karbon Kredisi 

Sera gazı salınımını azaltan projeler gönüllü salınım azaltıcı olarak değerlendirilir ve buna göre karbon kredisi sertifikas-
yonları yapılır. Karbon kredisi sertifikasyonları verilirken projelerin sağladığı sera gazı azaltıcı için 1 ton karbondioksit baz 
birim olarak kabul edilir. Bu krediler, dünya çapında ticari olarak alınıp satılır ve hızla büyüyen bir pazar yaratır. Karbon 
kredilerinin Türkiye’de pazarı henüz oluşmasa da bu sertifikaların uluslararası pazarda satılarak finansman sağlanabil-
mesi mümkündür. 

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 2005’te yürürlüğe giren Kyoto Protokolü, iklim 
değişikliğine neden olan sera gazı salınımını azaltmayı hedefler. Anlaşma, taraf ülkelere, karbon salınımı kotası tanıyor.

Karbon salınımını azaltmak için Kyoto Protokolü mekanizmalardan biri de “Emisyon Ticareti” olarak adlandırılır. Her-
hangi bir ülke ya da üretici kendi kotasını aşarsa, daha az karbon salımı yapan ülke ya da üreticiden karbon kotası satın 
alabilir.

2019 yılındaki uluslararası karbon ticaretinin büyüklüğü $ 214 milyar hesaplandı.13

Özellikle karbon emisyonları yüksek olan firmalar, emisyonlarını azaltmak için bu sertifikalardan alırlar. Ancak karbon 
akreditasyonu her proje için mümkün değildir. Bazı karbon azaltım sertifikaları ikinci el pazarda yeterli talep göremeye-
bilir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) tarafından finanse edilen hafif raylı 
sistemi sertifikalandırarakilk defa karbon emisyon azaltımsertifikası sahibi olan kamu kuruluşu oldu.14 İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin iştiraki olan İSTAÇ, 2020 yılının Temmuz ayına kadar toplamı 250 bin ton olan 5 karbon kredisi satışı 
yaparak $190,000 gelir elde etti.15

12. https://www.turseff.org/basari-hikaye-detayi/yesilciftlik-ges--afyon-ilinde-bir-gunes-enerjisi-projesi
13. Refinitiv araştırması
14. http://ekolojist.net/bir-belediye-ilk-kez-karbon-azaltim-projesine-imza-atti/
15. www.istac.istanbul
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2. Proje Döngüsü Yönetimi (PDY)
Ömer Faruk Sarı

Görsel 1: Proje Hazırlama Süreci

2.1. Giriş

Projeler, benzersiz bir ürün veya hizmet üretmek için süreli bir görev olarak kısaca 
tanımlanabilirler. Fikrin ortaya çıkışı ile birlikte planlanmış bir sürede ve bütçede 
daha önce tanımlanmış bir hedefi gerçekleştirirler. Normal şartlarda sunulan diğer 
tüm hizmet ve ürünlerden farklılık gösterirler ve belirli bir başlangıç ve bitiş süreci 
içerisinde rutin çalışmalarla karşılanamayan taleplere yanıt vermek için gerçekleş-
tirilirler. Proje yönetimi için tanımlanan üçlü kısıt; zaman, maliyet ve kapsam ola-
rak tanımlanmış olup projenin istenen kalite koşullarında gerçekleştirilmesini sağ-
lamak için bu üçlü arasında dengenin kurulması şarttır. Ör: İçerisinde psiko-sosyal Görsel 2: Proje Üçgeni

Kapsam

Zaman Maliyet

Kalite
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destek verilmesi faaliyetini içeren bir projeyi tasarısını ele alalım; 1 psikolog ile 2 ay süresince gençlere psiko-sosyal 
destek vermeyi planlıyorsunuz ve normal şartlarda seans sürelerini de dikkate aldığınızda verimli görüşmeleri bu süre 
zarfında en fazla 40 kişi ile gerçekleştirilebileceğini belirlediniz.  Lakin sizin hedef kitleniz 100 kişilik bir grup ve zaman 
kısıtı nedeniyle süreyi arttıramıyorsunuz. Bu durumda ya görüşme sürelerini kısarak daha fazla kişiye erişir ve istenilen 
düzeyde (kalitede) bir destek sunamazsınız ya da bütçenizi etkileyecek kısa süreli bir psikolog görevlendirmesini de 
yapmanız gerekecektir. 

Projeler mutlak suretle bir ihtiyaca veya probleme dayanmalıdır. 
İhtiyaç analizi ve sorun ağacı metotları bu sorunun belirlenme-
sinde kullanılabileceği gibi soruna dair çeşitli verilerin toplanması 
projenin gerekçelendirilmesi açısından da son derece önemlidir. 
İhtiyaç analizi mevcut durum ile proje sonunda ulaşılmak isteni-
len durum arasındaki farkı ortaya koymak ve uygun müdahalenin 
seçilmesi amacıyla izlenecek bir süreçtir. Karşılanmayan ihtiyaç-
ların içeriklerin ne oldukları ve nasıl karşılanacakları ihtiyaç analizi 
ile ortaya çıkacaktır. Projeler öz kaynaklar ile gerçekleşmeyecek ise projeye finansman sağlayacak (hibe) kuruluşun he-
defleri ile projenin konusu örtüşmelidir. Projelerimizi tasarlarken ihtiyacın tanımlanması ve hibe kuruluşlarının hedefleri 
arasındaki eşleşmeyi sağlamak için faydalanabileceğimiz çeşitli kaynaklar ve araçlar bulunmaktadır. Hibelerin veriliş 
gayeleri ilgili hibe rehberlerinde de tanımlanmakla birlikte her hibe programının dayanağı bir üst plan ile ilişkilendirilir. 
Bu amaçla problemli olarak görülen konuyla veya ihtiyaç olarak tanımladığımız proje fikrimiz ile üst planlar arasındaki 
ilişkiyi çok iyi bir şekilde ifade etmeliyiz. 

Projeleri tasarlamak ve uygulamak için kullanılan bir metodoloji olan Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı’na göre projeler ana-
liz ve planlama aşamalarını içermektedir. 

Analiz safhasında, değiştirilmek istenen koşulların neler olduğunu belirlediğimiz Mevcut Durum Analizinde kurumların 
mevcut kaynak ve kısıtları da belirlenir. Kalkınma Planları, Bölge Planları, Stratejik Planlar, Politika Belgeleri, Araştırma 
Raporları, Tematik Çalışmalar, Anketler ve Saha Araştırmaları, İzleme & Değerlendirme Raporları, Makaleler ve Akade-
mik Çalışmalar, Gözlem ve İzlenimler ihtiyacın tanımlanmasında ve gerekçelendirilmesinde kullanılabilecek kaynaklar 
arasındadır. Örneğin, herhangi bir Belediyemiz, enerji ihtiyacını çevre dostu çözümler ile karşılamak amacıyla açık bir 
hibe programından faydalanmak istiyorsa ve bu hibe Avrupa Birliği fonları ile sunulmuşsa önce hibe rehberini detaylıca 
incelemeli, sonrasında da projesinin tanımlanması aşamasında mevcut durumunu ve yenilenebilir enerji kaynaklarını 
arttırmayı istemesindeki gerekçeyi tanımlamalıdır. Bir diğer yandan üst plan ilişkileri için fon sağlayıcısının bu alandaki 
hedeflerini araştırmalıdır. Avrupa Yeşil Şartı, AB’de ve aday ülkelerde yenilenebilir enerjinin paylarının sunulduğu raporlar, 
Türkiye genelinden başlayarak Belediye sınırlarına kadar bu hedeflere ne kadar ulaşıldığı, varsa Belediyenizin stratejik 
planlarında yenilenebilir enerji tesisleri kurulumuna ilişkin hedefler, bulunduğunuz bölgede güneşli gün ve süresini ve/
veya rüzgar potansiyelini içeren fizibilite raporlarına yer vermelisiniz. 

Paydaşlar, doğrudan ya da dolaylı biçimde yürütülmesi planlanan proje sürecinden ve sonuçlarından olumlu ya da 
olumsuz biçimde etkilenecek veya projeyi etkileyecek olan kişi ve kurumlar olarak tanımlanır. Paydaş analizi safhası, 
kuruluşlarımızın etkileşim içerisinde bulunduğu veya proje bağlamında etkileşimde bulunulması gereken kişi ve kurum-
ların belirlenmesi, faaliyetlerimize bağlı olarak önceliklendirilmeleri ve görüşlerinin alındığı süreçlerdir. 

Analiz Aşaması

Mevcut Durum Analizi

Paydaş Analizi

Sorun Analizi

Hedef Analizi

Strateji Analizi

Planlama Aşaması

Mantıksal Çerçeve Matrisi

Faaliyet Planlaması

Kaynak Planlaması

Görsel 3: Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı



580 ► Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

Mevcut durumun değiştirilmesi istenen yönlerinin, neden sonuç ilişkisi içinde ortaya konulabilmesini sağlayan yapısal 
incelemeye sorun analizi denilmektedir. Bu analiz için kullanacağımız araçlardan birisi de faaliyetlerinizi belirlemek için 
bizlere yardımcı da olabilecek Sorun Ağacı Metodolojisi’dir. Proje konusunun belirlenmesinde ve sorunun alt nedenleri 
ile ilişkisini kavramamıza imkân veren metotlardan birisi olan sorun ağacı metodolojisi karşılaşılan problemin daha iyi 
anlaşılmasında önemli bir rol oynar. Alt nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik sunulan eylemleri/faaliyetleri tanımlama-
mıza yardımcı olur. 

Alt
Sorun

Alt
Sorun

Alt
Sorun

Alt
Sorun

Alt
Sorun

Alt
Sorun

Sorun 1

Problem

Sorun 3 Sorun 2

Sonuç

Neden

Sorun 4

Alt
Sorun

Alt
Sorun

Görsel 4: Sorun Ağacı Alt Nedensellik Şeması

Proje Ekibi tarafından sorun ağacı metodu uygularken;

I. Sizce önemli olan problemleri belirleyiniz.

II. Problemleri önceliklerine göre sıralayınız.

III. Üzerinde çalışmaya karar verdiğiniz / üstesinden gelmek istediğiniz problemi tanımlayın ve neden sorusunu 
sorarak alt nedensellik ilişkilerini yazınız. 

IV. Alt nedenler arasında ilişki olup olmadığını tartışınız.

V. Her bir alt nedeni ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetleri (iş döküm ağacını) belirtiniz
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Bu metodolojinin kullanımı için öncelikle kuruluşunuzda görevli birim temsilcilerinin ve/veya uzmanların bir araya ge-
lerek kuruluşunuzun amaçları ve hedefleri doğrultusunda ulaşmakta güçlük çekilen alanları tek tek ele alması gerek-
mektedir. Kuruluşunuzun hedefleri elbette bulunduğunuz bölgeye göre farklılıklar gösterebileceği gibi temel politikalar 
gereği ulusal ölçekte ortak hedefleri de içerebilir. Yoğun sığınmacı nüfusu barındıran bölgelerde eğitimde fırsat eşitliği, 
istihdam, uyum gibi temel alanlarda gereksinimler öne çıkarken başka bir bölgede inovasyon ve bilgi teknolojilerinde ye-
terli ilerlemenin sağlanamaması sorun olarak ortaya çıkabilecektir.  Bu sebeple her bir kuruluş kendisine ve misyonuna 
özgün sorunları belirlemelidir. Bu metodolojinin ilk aşamasında bulunduğunuz bölgede yenilenebilir enerji yatırımlarının 
düşük olması, kadına yönelik şiddetin görece yüksek ve toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının düşük olması ya da sı-
ğınmacılar ile yerel toplum arasında sosyal uyumun düşük olmasına bağlı olarak çatışma (uzlaşmazlıklar bağlamında) 
riskinin  yüksek olması gibi problemlerin yukarıda bahsedilen temsilciler/uzmanlar toplantısında bir kolaylaştırıcı des-
teği ile belirlediğimizi varsayalım. Kolaylaştırıcı tarafından katılımcılarca bu problemler arasında önceliğin belirlenme-
sine yönelik sorular sorulur. Yani mevcut kaynaklar dikkate alınarak sorunlar arasında hangisinin daha öncelikli olduğu 
tartışılır. Yenilebilir Enerji Yatırımlarının düşük olmasının öncelikli sorun olarak belirlendiği varsayımı ile alt nedensellik 
ilişkisinin belirlenmesi ve iş dökümü ağacının oluşturulması için neden sorusu sorulmaya başlanır. Temel problem ta-
nımımız üzerinden gidildiğinde ilk soru olan “yenilenebilir enerji yatırımları neden düşük” sorusu sorulur. Katılımcılarca 
farklı alt nedenler dile getirilecektir. Kaynak Yetersizliği, Bu konuda personel bağlamında bilgi ve deneyim eksikliği, far-
kındalık olmaması, yönetimin önceliğinin farklı alanlarda olması gibi cevaplar alabiliriz. Sonrasında her bir alt neden için 
tekrar aynı soruyu (neden) tekrar ederiz. Farkındalığın olmaması alt nedenine bu soruyu yönelttiğimizde görev olarak 
tanımlanmış olmaması, gelişmelerin personel tarafından takip edilmediği gibi alt nedenler çıkacaktır. Bu alt nedenlere 
sorunun temeline inene kadar neden sorusunu sormaya devam ederiz. Diğer alt nedenler ile aralarında bir ilişki olup 
olmadığına da bakılır. Ve ayrıca bu alt nedenlerin temel problemimize sebep olduğu gerekçesi ile bu alt nedenlerin kal-
dırılmasının sorunun da ortadan kaldırılmasındaki yol haritası olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple son aşamada her bir 
alt nedeni ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetleri sıralayarak bu metodolojiyi sonlandırırız. Örneğin bir alt nedenimiz bu 
konuda farkındalığın düşük olması ise farkındalığının nasıl arttırılacağı, hangi metotlar daha efektif olacağı ve faaliyetin 
zamanı ile gerekli kaynak da belirtilerek farkındalık faaliyeti planlanır. Diğer her bir alt neden için de bu tekrarlanır. 

Sorun ağacı metodolojisi kullanarak belirlediğimiz alt nedenler yani “olumsuz durumlar”, hedef analizinde gelecekte 
olması arzu edilen durumlara çevrilir. Örneğimiz üzerinden gidilecek olursa hedef ağacında “farkındalık sağlanmış, ye-
nilenebilir enerji yatırımları arttırılmıştır” ifadelerine yer verilir. Kısaca problemli durum Yenilebilir Enerji Yatırımlarının dü-
şük olması iken hedef yenilenebilir enerji yatırımları arttırıldı iken alt nedenlerde yer alan farkındalık olmaması durumu 
farkındalık sağlandı şeklinde revize edilir. 

Elbette alt nedensellik ilişkisinin derinlemesine incelendiği problemli durumlarda hedef ağacında yer alan tüm öğelere 
aynı anda ve tek seferde ulaşılması güç olacaktır. Belirlenen hedeflere nasıl ulaşılacağının ve nasıl bir yol izleneceğinin 
analiz edildiği sürece de strateji analizi denir. Maliyet, aciliyet, politik vb. kriterlere bağlı olarak optimum stratejinin han-
gisi olduğu değerlendirilir. Hedef ağacından gidilmesi tercih edilen yol seçilir. Örnek olarak proje farkındalığı arttırmayı 
hedefleyebilir ya da bir diğer alt nedene bağlı olarak personelin bilgi ve deneyimini arttırmaya odaklanabilir veya birden 
fazla da strateji seçilebilir. Böylece proje amacı net olarak ifade edilerek, projenin kapsamı belirlenir.
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Analiz kısmımız temel bir yaklaşım olarak mevcut durumun tespiti; neden? (sorun analizi), kimlerle? (paydaş analizi), 
nereye? (hedef analiz) ve nasıl? (strateji analizi) sorularına yanıt bulduğumuz aşamalarından oluşur.

Proje planlama ve yönetimini desteklemek üzere kullanılan analitik bir süreç ve araç seti olan mantıksal çerçeve yak-
laşımının matrisi, projenin kolay anlaşılmasını, izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlayan tablodur. Projenin; neden 
yapılması gerektiğini;  neyi başarmayı hedeflediğini;  başarıya hangi yollarla ulaşacağını;  başarıya ulaşmasında hangi 
dışsal koşulların etkin olduğunu;  başarının ölçülmesinde kullanılacak gösterge ve ölçütleri ve bunlarla ilgili bilginin ne-
rede bulunacağını Mantıksal çerçeve matrisinde bulmak mümkündür. 

Proje ile ilgili genel amaçlar, bu amaçlara ulaşmak için seçilen özel amaçlar, elde edilmesi istenen çıktılar/sonuçlar, 
çıktıları elde etmek için yapılacak olan faaliyetler ile bu faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli kaynaklara ve olası risk-
ler-koşullara bu tabloda yer verilir.  

Türkçe açıklamalı yeni mantıksal çerçeve matirisine T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı web sitesinden 
erişebilirsiniz (https://www.ab.gov.tr/siteimages/resimler/Turkce%20aciklamali%20yeni%20LF.pdf) .

Faaliyet planlaması ve kaynak planlaması hususlarına bölüm 2.2’de detaylı olarak yer verilmiştir. 

2.2. Proje Yönetimi 

Proje Yönetimi; projelerin yönetimi ile ilgili kuralları kapsayan belirli bir disiplindir. Proje Yönetiminin amacı, projelerin 
tamamlanması ve nihai noktaya öngörülen şekilde, belirlenen maliyet ve planlanan süre içinde ulaşmasıdır. Proje Yö-
neticisi, projenin gerekliliği ve ne üreteceği konusunda açık bir anlayış sağlamalı; projeyi maliyet ve zaman açısından 
planlamalı; hedeflerine ulaşması için projeyi yönetmeli ve projenin beklentileri karşılar kalitede olduğundan ve üretilenin 
işlerliğinden emin olmalıdır. 

Proje Yönetim Enstitüsü (Project Management Institute, PMI) yukarıda 
sayılan görevleri üstlenecek yönetici için tanımladığı yetenek üçgenini; 
teknik, liderlik, strateji ve iş yönetimi alanında uzmanlığın ideal bir birle-
şimi olarak tanımlar.   

PYE tarafından hazırlanan ve son versiyonu 2017 yılında yayımlanan 
Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzuna (PMBOK) göre Proje Yöneti-
mi’nin 4 aşaması (Süreç Grupları) bulunmaktadır. 

 ►  Başlangıç Aşaması

 ►  Planlama Aşaması

 ►  Uygulama ve Kontrol Aşaması

 ►  Kapanış

Görsel 5: Yetenek Üçgeni

Liderlik

TeknikStrateji ve 
İş Yönetimi

Pmi
Yetenek
Üçgeni
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Görsel 6: Proje Yönetimi Aşamaları (Süreç Grupları)

2.2.1. Başlangıç Aşaması
Başlangıç aşaması bir fikrin ya da ön çalışmanın proje haline getirilmesidir. Başlangıç aşamasının süreçleri;

 ►  Proje Amaçları ve Gerekçelerinin Açıklığa Kavuşturulması

 ►  Paydaş İhtiyaç Analizi

 ►  Proje Kullanıcılarının Gereksinimleri

 ►  Proje Teşkilatlanması

 ►  Projenin Hedefleri

 ►  Alternatif Yaklaşım/Seçenekler ve Değerlendirilmeleri

 ►  Projenin Kapsamı ve Proje Teklifi (Tanımı)

Bu aşamada projelerimizin amaçlarını açıkça belirtmeli ve kuruluşumuzun stratejik planları ile projenin ilişkisini tanımla-
malıyız. Projenizin amacı hibe sağlayıcısının genel amacına bir başka ifade ile programın hedeflerine hizmet eden / katkı 
sunan nitelikte olmalıdır. Proje amacınızı yazarken şayet sorun ağacı metodolojisini kullandı iseniz sorun ağacında en 
tepede ifade etiğiniz problemin olumlu bir hale getirilmesi projenizin amaç cümlesini ortaya çıkaracaktır. Ayrıca bazı alt 
nedenleri ortadan kaldırmak üzere yazacağınız ifadeler de projenizin özel amaçlarını belirtecektir. Örneğin “Yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanılmaması” sorunu üzerinden oluşturduğunuz bir sorun ağacında alt nedenler arasında da YE 
için farkındalığın olmaması gibi bir alt neden de sıralanmış ise amaç cümlenizin “proje ile yenilenebilir enerji kaynakla-
rının kullanımının arttırılması amaçlanmaktadır” olarak düzenlenebileceği gibi özel amaçlarınızdan birisi de “Belediye 
personelinin ve vatandaşların yenilenebilir enerji kaynakları konusunda bilgilendirilmesi” olabilecektir. Proje amaç(lar)ını 
gerçekleştirmemizi sağlayacak sonuçlar ve o sonuçları elde etmemizi sağlayacak faaliyet planlamasına ileride değinile-

Kalite

• Amaç ve Gerekçelendirme
• Paydaş İhtiyaç Analizi
• Proje Kullanıcılarının 

Gereksinimleri
• Proje Teşkilatlanması
• Projenin Hedefleri
• Alternatif Yaklaşım 

/ Seçenekler ve 
Değerlendirmeleri

• Projenin Kapsamı ve Proje 
Teklifi

Planlama

• Kapsam
• Zaman (Takvim)
• Kaynaklar ve Maliyet
• Riskler
• Kalite
• Proje Organizastonu
• İletişim Planı
• Tedarik

Uygulama ve Kontrol

• Proje Ekibi Yönetimi
• Paydaşların Yönetimi
• Değişikliklerin İdaresi
• Projenin Raporlanması
• İletişim
• Proje Kayıtları

Kapanış

• Şartname Koşullarının 
Karşılanması (Kabulü)

• Proje Başarısının Analizi / 
Etkililiği

• Öğrenirken Dersler
• Daha Sonra Kullanılmak 

Üzere Bilginin Arşivlenmesi
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cektir. Amaçlarını açıkça ifade ettiğimiz projelerimizin elde etmek istediği sonuçlar hedefler ile ifade edilmelidir. Projenin 
hedefleri; zaman, maliyet ve kalite (ya da işlevsellik) açısından belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, tutarlı-ilgili ve takvime bağlı 
(S.M.A.R.T.) olmalıdır. 

Projelerin kurgulanmasında ekip çalışmalarında en çok üzerinde durulan hususlardan birisi de proje kapsamının be-
lirlenmesi yani sınırlarının çizilmesidir. Teklif aşamasına gelmiş projelerin belirlenen sorunu hangi açıdan ele alacağı 
netleştirilmelidir. Unutulmamalıdır ki bir proje ile tüm sorunların üstesinden gelmek mümkün olmayacaktır.  

Ayrıca söz konusu projeye kaynak aktarılması için diğer projelere göre öncelikli olmasının nedeni gerekçelendirmeli 
ve fon sağlayıcısının kazanımlarını da ele almalıyız. Açıklığa kavuşturmamız gereken hususlardan birisi de projede yer 
alacak veya alması gereken kurum/kuruluş ve kişileri yani paydaşlarımızı belirlememizdir. Proje aktivitelerinden etkile-
necek, insan kaynağı, ayni veya mali katkı sunması beklenen paydaşlarımızı projedeki aktifliklerine göre tanımlamalıyız. 
Projeniz için mevcut durumu belirlediğiniz süreçte proje konusu ile ilgili kurum kuruluşların temsilcilerine yer vermeniz 
sorun ağacı yönteminde size daha verimli sonuçlar için katkı vereceği gibi olası paydaşlarınızın rollerini de tanımlama-
nıza imkân verecektir. Yenilenebilir Enerji kullanımı için yapılan çabaların enerjinin verimli kullanılması için yürütüle-
cek çabalarla güçlendirilmesi elzemdir. Örneğin bulunduğunuz lokasyonda karbon nötr bir yerel yönetim veya kampüs 
planlıyor iseniz bir yandan yenilenebilir enerji yatırımları ve projelerini hayata geçirmeli bir yandan da hem teknik (enerji 
verimliliği takip sistemleri vb.) hem de kullanıcı/tüketici katılımını içeren tüketimi azaltıcı tedbirlere yer vermeniz gere-
kecektir. Bu durumda ulaşmayı planladığınız hedef kitleniz eğer okul çağındaki çocuklar ise okullarda yapmayı planla-
dığınız farkındalık eğitimleri için Milli Eğitim Müdürlüğü ilgili faaliyetiniz için proje paydaşlarınız arasında yer almalıdır. 
Bu eğitimleri bir STK aracılığı ile vermeyi planlıyor iseniz de o kuruluş da paydaşlarınız arasında olmalıdır. Projelerinizi 
kurgularken her bir faaliyet için gerekli insan kaynağı ve maliyetleri göz önünde bulundurmanız gerekecektir. Bu hususa 
planlama aşamasında detaylıca değinilecektir. Başlangıç aşamasında istekler ile ihtiyaçları birbirinden ayırınız, projede 
görev alması planlanan kişiler için teşkilatlanmayı yaparken (yönetici, eğitmen, teknik personel, finans vb.) proje sorum-
lusu, hesap işleri sorumlusu, imza yetkilisi, raporlama ve iletişim sorumlusu vb. diğer iş kalemleri için ilk etapta isim 
bazında ve görev tanımı detaylıca yapmadan hangi pozisyonların gerektiği belirtilmedir. 

Amaçları ve hedefleri açıkça belirtilen, paydaşların belirlendiği, projedeki görevlerin nasıl bir teşkilat (organizasyon) 
yapısında gerçekleştirileceğinin belirlendiği bu ilk aşamada olası riskler ele alınır, olumlu ve olumsuz etkiler değerlendi-
rilir; tüm olası seçenekler ele alınarak bir taslak belge (teklif) oluşturulur.  Teklif karar merci tarafından uygun görülürse 
planlama aşamasına geçilir. 

2.2.2. Planlama Aşaması
 Amaçları açıkça belirlenmiş, üzerinde anlaşılmış ve seçenekleri değerlendirilmiş projemiz artık planlanma aşama-
sına geçmiştir. Planlama aşamasının başlıca üç aktivitesi aşağıdaki gibidir;

 ►  Kapsam

 ►  Tüm paydaşların farklı fikirleri olması doğaldır ve bu aşamada kapsam dışında kalacak hususlar üzerinde mutabık 
kalınmalıdır. 
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 ►  Takvim

 ►  Faaliyet Süresi, Zaman Çizelgesi, Önemli Tarihler, Gantt Şeması 

 ►  IK Maliyetleri, Aktiviteler, Teçhizat ve Hizmet Maliyetleri ve Nihai Bütçe 

 ►  Risk Yönetimi

 ►  Risk Yönetim Planı, Risklerin Tanımlanması, Analiz ve Risk Yanıtlarının Planlanması

- (Risk – Etki – Olasılık – Zaman – Karşılaşılınca Yapılacaklar – Yönetimsel Sorumluluk – Finansal Sorumluluk)

* Uygulama Aşamasını kolaylaştıran başlıca Planlama Aşamaları; kalite, kaynak yönetim planı, iletişim planı, tedarik ve 
paydaş sözleşme planıdır. 

Proje Planı projenin izlenebilmesi ve kontrol edilebilmesi için bir temel teşkil etmektedir. Yapılacak herhangi bir değişik-
lik bu plana işlenir. Planda kapsam tanımı, zaman çizelgesi, kaynak çizelgesi ve bütçe, risk çizelgesi, kalite süreci, orga-
nizasyon ve sorumluluklar, iletişim ve tedarik stratejisi yer alır. İş döküm ağacı, ağ diyagramı ve ilişkiler matrisi, paydaş 
ihtiyaç analizi, gantt şeması, risk analiz tablosu, kalite planlama matrisi ve iletişim yönetim planı gibi şablonlar plan ek-
lerinde yer alır. Bu şablonların kullanımı projenin uygulama aşamasında büyük kolaylık sağladığı gibi bazı hibe başvuru-
larında bu ekler talep edilmektedir. Özellikle gantt şeması birçok büyük bütçeli projelerde tablo olarak başvuruya eklenir. 

Kapsamın Tanımlanması ve İş Döküm Ağacı
Başlangıç aşamasındaki kapsam taslağından çıkan bilgi “İş (Faaliyet) Döküm 
Ağacı”nın geliştirilmesinde kullanılır. İş döküm ağacı bir proje için tamamlan-
ması gereken aktivitelerde işleri küçük, yönetilebilir ve ölçülebilir görevlere 
indirgemekle birlikte personeli görevlendirmek, takip süreci ve proje işlerinin 
görünmesini sağlar. 

Takvim Yönetimi (Zaman)
Proje faaliyetleri sıralamasının yapılmasından önce her bir faaliyetin ne kadar 
süreceği belirlenmelidir. Gerçekçi olmayan faaliyet süreleri projenin vaktinde 
tamamlanmaması ile sonuçlanacaktır. Projelerimiz için gerekli süreyi faaliyet-
ler ve faaliyetler arasındaki ilişkiler belirler. Lakin hibe başvurularında zaman 
kısıtı var ise projede elde edilmek istenen sonuçlara bizi ulaştırılacak faaliyetler 
için zaman zaman maliyeti arttırıcı düzenlemeler yapılabilir. 

Proje faaliyetlerinin süre ve harcanan çaba olmak üzere iki zamansal bileşeni bulunmaktadır. Süre, faaliyetin başlangı-
cından bitişine kadar geçen zaman iken harcanan çaba söz konusu faaliyet ile ilgili görevlilerce harcanan hazırlanma/
uygulamanın zamansal maliyetidir. Örneğin; Projede tedarik edilecek bir malzemenin alınması tedarikçinin size temin 
süresi (ihale sürecine bağlı olarak aylar alabilir) ile ilişkilidir ancak bu faaliyet için harcanan zaman sadece istem için 
gerekli yazışma trafiği (birkaç saat ya da gün) olabilir.

Görsel 7: İş Döküm Ağacı

Proje 
Amacı

Ana Faaliyet 1
Araştırma

Alt faaliyet 1.1
Ör. Literatür
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Faaliyet 2

Alt faaliyet 
2.1
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Faaliyet Süresinin ve Görev Süresinin tahmin edilmesinde;

 ►  Projede yarı zamanlı yer alanlar,

 ►  Proje dışı faaliyetler nedeni ile ortaya çıkan zaman kayıpları,

 ►  Görevleri yerine getirecek personelin beceri ve deneyimleri,

 ►  Projenin önceliği (diğer işlerin ayrılacak zamanı kısma ihtimali)

 ►  Özel yetenek isteyen işlerde personelin müsaitliğine dikkat edilmelidir.

Faaliyetler arasında birbirine bağımlılık durumu yoksa 
aynı anda birçok faaliyeti imkanlar doğrultusunda birlikte 
başlatabilirsiniz. Ancak faaliyetler arasında bitiş başlan-
gıç ilişkisi var ise örnek olarak bir saha araştırmasını ta-
mamlamadan bir sonraki faaliyete geçemiyorsanız pro-
je süreniz bu bağımlılık ilişkisi bulunan faaliyetlere göre 
şekillenecektir. Ya da mevsimsel ya da diğer koşullara 
bağlı olarak bazı faaliyetlerin belirli aylarda gerçekleşme-
si mümkün olabilir. Önemli tarihler zaman çizelgesine 
eklenmeli ve uygulama aşamasında takibi de kolaylaştır-
mak için çoğu başvuruda zorunlu olan zaman çizelgesi 
(gantt şeması) mutlaka oluşturulmalıdır.  Şemanın her 
bir satırı “faaliyet” bazında, her bir sütunu da ay/hafta 
bazında ihtiyaç duyulacak girdileri gösterecek şekilde 
doldurulur. Şemanın son kolonunda ise her bir faaliyetin proje başvuranı, ortağı ve/veya varsa eşbaşvuranı olmak üzere 
hangi uygulama makamı tarafından üstlenileceği belirtilir.  

İş döküm ağacında yer alan her bir faaliyet için insan kaynakları maliyetlerinin belirlenmesinin yanı sıra gerekli ürün 
ve hizmetler listelenerek kaynaklar ve maliyetler ortaya çıkarılabilecektir. Eş-finansman gerektiren durumlarda projede 
görevli olacak kurum/kuruluşunuz personeline ödenen maaşların kurum katkısı olarak gösterilmesi ile uzmanlık ge-
rektiren alanlarda kısa süreli veya tam zamanlı proje personeli istihdamı hibe sağlayıcısının uygun maliyetler arasında 
sayması halinde mümkün olabilecektir. 

Proje ekibinde yer alacak personel, becerileri ve müsaitlik durumuna göre listelenebilir. Verilecek iş yükünün dengeli 
olması, ne yapılacağının bilinmesi ve iş döküm ağacının takvime göre takibi işleri kolaylaştıracaktır. Her bir kaynaktan 
ne kadar ihtiyaç duyulacağı belirlenmelidir. Nihai bütçeyi belirlerken aşağıdaki tabloları kullanabilirsiniz. AB Hibe prog-
ramlarında karşılaşacağınız bütçe tablolarında genel olarak karşılaşacağınız bütçe kalemleri: İnsan Kaynakları, seyahat, 
makine ekipman, yerel ofis masrafları, diğer hizmetlerdir (yayın, araştırma, tercüme, konferans, görünürlük).  Yayınlanan 
hibe programı rehberleri bazı bütçe kalemlerinde kısıtlar belirleyebilir. Örneğin makine ekipman alımını nihai bütçenin en 
fazla %15’i ile sınırlandırabilir veya kamu personelinin projede görevli olabileceği süreyi sınırlandırabilir. Proje başvuru 
sahibinin bu kısıtları dikkate alarak planlama yapması da beklenmektedir. 

Görsel 8: Gantt Şeması Örneği



Sürdürülebilir Enerji Finansmanı ve Proje Döngüsü Yönetimi ► 587

Tablo 1: Faaliyet - İnsan Kaynakları Tablosu

İş Döküm Ağacındaki 
Faaliyet

Gerekli 
Beceri

Gerekli 
Zaman

Saat/Gün/Ay 
Başına Maliyet

Toplam 
Maliyet

Zaman 
Aralığı Kaynak

Genel Toplam

Tablo 2: Faaliyet - Malzeme Ekipman Tablosu

İş Döküm Ağacındaki 
Faaliyet

Malzeme 
Sayısı

Malzeme 
Başına Maliyet

Toplam 
Maliyet

Zaman 
Aralığı Kaynak

Genel Toplam

Risk Yönetimi
Riskler bir projenin bütününü ya da herhangi bir faaliye-
tinin hedeflerini olumsuz etkileyebilirler. Riskler ve olası 
risklerle mücadele stratejileri tanımlanarak gelecekteki 
sorunların azaltılması ya da projeyi sekteye uğratmadan 
ortadan kaldırılması mümkün olabilir. Proje ekibi ile bir 
araya gelerek; Projede yanlış gidebilecek neler olabilir? 
Projede yanlış giden işler sonunda ne olur? Paydaşlar bu 
durumlarda neler yapabilir? soruları sorulmalıdır. 

Riskler; Teknik, Kalite ve Performans, Proje Yönetimi 
Riskleri,  Örgütsel Riskler ve Harici Riskler olarak sınıf-
landırılabilir. Proje faaliyetlerinin belirlenmesi ile birlikte 
projelerde olası riskler öngörülebilir. Seyahat içeren bir 
faaliyette olası kazalar ve gecikmeler risk olarak tanımla-
nabilir, seyahat sağlık sigortası riskin etkilerini azaltmak için kullanılan araçlardan birisi olabilir.   Projelerimizde tanımla-
nan risklerin olasılıkları ve projeyi etkileme durumu göz önünde bulundurularak önem seviyeleri belirlenmeli ve projede 
risk yönetimi çalışması yapılmalıdır. Risklerin gerçekleşme olasılığı ile yaratacağı etkilere risk matrisinde yer verilir. Etki 
ve olasılık için 1’den 5’e kadar sıralama yapılabileceği gibi düşük-orta-yüksek olarak da matris doldurulabilir. 

Et
ki

Olasılık

Orta

Orta

Orta

Yüksek

YüksekDüşük

Düşük Düşük

YüksekYüksek

Orta

Düşük

Düşük                                    Orta                                     Yüksek

Görsel 9: Risk Olasılık - Etki Matrisi
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Tablo 3: Risk Yönetimi Tablosu

Risk Etkisi Olasılığı Azaltma 
Stratejisi 

Gerçekleşme 
Zamanı 

Karşılaşılınca 
Verilecek Tepki 

Risk Yönetimi 
Sorumlusu 

Finansal 
Sorumlusu 

Kalite Yönetimi
Proje Kalite Yönetimi, kuruluşun planlama, yönetim ve çıktıların amaçlar doğrultusunda gereksinimlerini karşılanması-
nın kontrolüne ilişkin süreçlerini içerir. Genel hatları ile Kalite Yönetiminin Planlanması, Kalitenin Yönetimi ve Kalitenin 
Kontrolü olmak üzere üç süreci bulunmaktadır.  Kalite Yönetiminin Planlanması, projeler için kalite gereksinimlerini 
ve standartlarını belirleme sürecidir. Bu sürecin en temel faydası proje süresince kalitenin nasıl yönetileceği ve doğ-
rulanacağı konusunda rehberlik etmesidir. Kalitenin Yönetimi süreci kalite planının yürütülebilir faaliyetlere dönüşme 
sürecini ifade eder. Kalitenin Kontrolü ise sonuçların ve proje çıktılarının eksiksiz, doğru ve beklentileri karşılar nitelikte 
olduğunun izlenmesi ve kaydedilmesi sürecidir. Proje Kalite Yönetimi planının diğer planlama süreçleri ile beraber ilerle-
mesi gerekmektedir. Her bir proje çıktısı için beklenen kalite düzeyi paydaşlar ile proje başlamadan önce kararlaştırılır. 
Proje süresince gerektiği durumlarda iyileştirmeler yapılır. İş döküm ağacındaki faaliyetlerin çıktıları, her bir faaliyet için 
kalite kriteriniz, kalite beklentinizi hangi yollarla veya nasıl ölçeceğinize ilişkin metodu da içeren aşağıdaki tablo takip 
açısından işlerinizi kolaylaştıracaktır. Örneğin bir eğitim faaliyeti için kalite planlaması yaparken girdileri ve çıktıları ele 
alalım. Eğitim faaliyetlerinin temel amacının bilgi ve beceri düzeyini arttırmak olduğu üzerinden gidersek iyi bir eğitim 
için öncelikle eğitim içeriği, eğitmenin yeterliği, eğitim süresi ve katılımcıların hazır bulunma durumları ile konuya ilişkin 
ön bilgileri ve eğitimin yeri ve zamanının önemli olduğunu düşünelim. Eğitim faaliyeti sonunda 25 kişinin ilgili alanda 
bilgi ve deneyiminin artmasını hedefliyoruz. O faaliyet için kalite kriterimiz bu kişilerin bilgi düzeyinin 1’den 2’ye yüksel-
tilmesi olarak belirlendi. Bu durumu ve yukarıda sayılan iyi bir eğitim kriterlerini ele aldığımızda katılımcılara bir ön test 
ve eğitimin ardından bir son testin uygulanmasının ölçüm için uygun olduğunu varsayabiliriz. Bu kalite takip faaliyeti 
olarak da tanımlayabileceğimiz işi projede görevli olan kişi tarafından takip edildiğini, değerlendirme formlarının analizi-
nin yapılarak kalite kriterinin karşılanıp karşılanmadığını kontrol edebiliriz. Şayet istenilen kalitede bir sonuç elde edilmez 
ise eğitimin tekrar edilmesi veya takviye bilgilendirmelerin yapılması gibi kurtarma prosedürlerini devreye alabiliriz. Bu 
açıdan değerlendirildiğinde her bir faaliyet için kalite planlama sürecinin diğer planlama süreçleri ile birlikte yapılması 
gerekliliği açıkça anlaşılabilecektir.   

Tablo 4: Kalite Değerlendirme Şablonu

İş Döküm Ağacındaki 
Çıktılar 

Kalite Kriteri Ölçme 
Metodu 

Zamanı Sorumlu Kişi Kurtarma 
Prosedürü 



Sürdürülebilir Enerji Finansmanı ve Proje Döngüsü Yönetimi ► 589

İletişim Planı
İletişim isteyerek veya istemsiz olarak bilgi alışverişidir. Dijital ya da fiziki olarak yazılı; yüz yüze ya da uzaktan sözlü, 
yazışma ya da sosyal medya üzerinden resmi veya gayri resmi, ses tonu ve yüz ifadeleri ile jestler yoluyla; resimler ve 
eylemler medya yoluyla ya da bir fikrin sıklıkla birden fazla kelime ile ifade edilmesini sağlayan kelime seçimleri ile bilgi 
paylaşılabilir. Bilgi; toplantılar, sunumlar gibi etkinlikler veya e-postalar, sosyal medya, proje raporları veya dokümanlar 
yoluyla gönderilebilir ya da alınabilir. İletişim planı hazırlanırken; Kimlerle İletişim içerisinde olmaya ihtiyaç duyulmak-
tadır? Hangi formatta iletişim kurulacaktır? Ne zaman ve hangi sıklıkla iletişim kurulacaktır? Neleri bilmelerine ihtiyaç 
vardır? İletişimden kim sorumlu olacaktır? soruları sorulmalıdır. 

Proje yöneticileri zamanlarının büyük bir bölümünü ekip üyeleri ve kuruluş içi veya dışındaki her düzeydeki paydaşlar ile 
iletişimde harcarlar. İletişim, projenin başarısı için gerekli ilişkilerin geliştirilmesine imkân verir.  Proje iletişim yönetimi 
iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm paydaşlar için iletişimin etkili olmasını sağlamak için strateji geliştirilmesi. İkinci 
bölüm ise iletişim stratejisini uygulamak için gerekli faaliyetler. Ortadan kaldırmak mümkün olmasa da iletişimde olası 
yanlış anlaşılmaları azaltmak için dikkat edilmesi gereken tüm hususlar konusunda daha detaylı bilgi için proje yöneti-
mindeki diğer konularda olduğu gibi referans kaynak Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzuna, Proje Yönetim Enstitüsü 
internet sayfasından erişebilirsiniz. 

Tedarik Yönetimi
Projelerimizde mal veya hizmet alımları için tedarik süreçlerini de planlama aşamasında mutlaka ele almalıyız. Keza 
proje süresini de doğrudan etkileyen bu süreçte sözleşmeler, satın alma işlemleri ve kabul süreçleri dikkate alınmalıdır. 
Güneş Enerji Santralinin kurulmasını içeren bir projemiz olduğunu düşünürsek ve hibenin AB kaynakları ile temin edile-
ceğini varsayarsak öncelikle AB satın alma kuralları çerçevesinde yapacağımız alım için bütçeye bağlı olarak ihale türü 
bizi süre açısından etkileyecektir. Ekipmanın kurulumu sonrası muayene kabul süreci ve TEDAŞ kabulü gibi süreçleri de 
dikkate alarak tedarik sürecinin nasıl yönetileceğine karar vermeliyiz. Tedarik süreçlerinde satın alma işlemleri sırasında 
proje personeli ve gerektiği durumlarda diğer birimlerden uzmanlar sürece dâhil edilebilir. Lakin yine yukarıda belirtildiği 
üzere fon sağlayıcısının satın alma kuralları dikkate alınmalıdır. Örnek olarak mevzuatımızda açık ihaleler için oluştu-
rulacak ihale komisyonunda alt-üst ilişkisi dikkate alınmazken Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama 
Kılavuzu’na (PRAG) göre komisyonda alt üst ilişkisi bulunanların yer alması olası değildir. Söz konusu kılavuzun İngilizce 
versiyonuna https://ec.europa.eu/europeaid/prag/ adresinden erişebilirsiniz. Keza yaklaşık maliyete göre ihalenin ya-
yınlanacağı kanallar ve uluslararası firmaların katılım durumu değişebilmektedir. Bir diğer yandan yerel mevzuatımızdan 
farklı olarak doğrudan temin limiti de büyükşehir olmayan kamu idareleri için şu anki kur ile 5 kat kadar daha fazladır.  
Proje yöneticisinin satın alma mevzuatına tam olarak hâkim olması beklenmese de sözleşme ve ona bağlı işlerde akılcı 
kararlar vermesi için bu konulara yeteri kadar aşina olmalıdır. Tedarik süreci, alıcı ve satıcı arasındaki ilişkiyi tanımlayan 
sözleşmeleri içerir. Bu sözleşmeler tanımlanan adette malın alınması gibi basit olacağı gibi uzun süreli uluslararası ya-
pım işleri sözleşmeleri gibi karmaşık da olabilir. Projede tedarik edilmesi düşünülen malzeme/hizmetler için aşağıdaki 
şablon kullanılabilir
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Tablo 5: Tedarik Şablonu

İş Döküm Ağacındaki 
Faaliyet 

Seçim Süreci (İhale, 
Değerlendirme,  

Sözleşme) 

Danışılacak  
Uzmanlar 

Yönetiminden 
Sorumlu Kişi İhtiyaç Zamanı 

Bilgisayar Temini Fiyat Tekliflerinin Alınması Bilgi Teknolojileri 
Departmanı Proje Yöneticisi 15 - 01 - 2021 

2.2.3. Uygulama ve Kontrol Aşaması
Planlama aşaması başarıyla tamamlanmış ve fon almaya uygun görülen projelerin uygulama aşamasında kapsam, 
zaman, maliyet, risk, kalite, organizasyon, insan kaynakları, iletişim ve tedarik süreçlerinin yönetimi gerçekleştirilir

 ►  Başarılı bir uygulama aşaması için gereksinimler;

 ►  Planlama

 ►  Proje Ekibinin Yönetimi

 ►  Paydaşların Yönetimi

 ►  Değişikliklerin İdaresi

 ►  Raporlama

 ►  İyi İletişim

 ►  Proje Kayıtlarının Tutulması’dır

Proje yöneticileri etki alanları dâhilinde çok sayıda rol üstlenirler. En 
önemli rolü ise proje amaçlarına erişmek için ekibin yönetilmesi ve pay-
daşların/fon sağlayıcıların beklentilerinin karşılanmasıdır. Proje Yönetim Enstitüsü (PMI) tarafından proje yöneticisi için 
tanımlanan yetenek üçgeninde proje yöneticisi beceri seti teknik, liderlik, strateji ve iş yönetimi alanında uzmanlığın 
ideal bir birleşimi olarak belirtilmiştir. Teknik olarak bilgi ve becerisini proje yönetimine aktarması, öncelikleri belirleme 
ve planlama yapması, takvimi yönetmesi, finansal hususlarda ve diğer kritik anlarda hızlı ve doğru kararlar vermesi gere-
kecektir. Projelerin istenilen düzeyde sonuçlara erişmesi için strateji, görev, hedef ve amaçlar, ürün ve hizmetler, piyasa 
koşulları ve rekabet gibi unsurları dikkate alarak işi yönetmelidir. Keza rehberlik, motivasyon, idare ve hedeflere erişimde 
destekleme noktasında liderlik vasıfları proje yöneticisinde aranan temel niteliklerdir.  

Projenin her bölümü için gerekli becerileri tanımlamak, uygun personele projede yer vermek, gerektiğinde eğitimlerin 
düzenlenmesini sağlamak, değişiklikler hakkında personeli haberdar etmek, proje personelinin moral ve motivasyonu 
ile ilgilenmekproje ekibinin yönetiminde yöneticinin en temel sorumlulukları arasındadır.  

Proje Ekibinin Yönetimi
Proje Yöneticisi, güven, iyi ilişkiler ve saygıya dayalı bir ortam yaratmalıdır. Proje ekibi ve paydaş gruplarını idare edebil-
meli, müzakere ve uyuşmazlıkları çözme becerisine sahip olmalıdır. Sorumluluk ve rollerde belirsizlik olmamalıdır. Proje 
personelinin rolleri ve sorumluluklarını yapabilecek beceriye sahip olduğundan emin olmakla beraber projedeki görevler 

Tekrar planla ve  

değişiklikleri yeniden görüş

Plana göre 

sonuçları k
ontro

l et

Uygula

Görsel 10: Uygulama Döngüsü
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ve sorumluluklar önceden tanımlanmış olsa da uygulama aşamasında bu sorumluluklar sürekli hatırlatılmalıdır. Proje 
ekibi üyeleri karar verme süreçlerinde uzlaşıya varmaya teşvik edilmeli, başarılı çalışmalar sonrasında takdir edilmeli ve 
gerektiğinde eğitim almaları sağlanmalıdır.

Paydaşların İdaresi
Uygulama sürecinde, paydaşlar planlanandan farklı bir şeyler isteyebilir ve kapsam dışında yeni eklemeler talep ede-
bilirler ancak planlanandan şaşılmamalıdır. Rutin bilgi akışı dışındaki ek bilgi taleplerinin zaman açısından potansiyel 
gecikme etkisi hakkında paydaşların fikir sahibi olmaları sağlanmalıdır. Proje süresince kilit paydaşlar ve rolleri deği-
şebileceği gibi yeni paydaşlar eklenebilir. Yeni eklenen paydaşların mevcut paydaşlar ile çatışma içerisine girmemeleri 
sağlanmalıdır. Mevcut Paydaşlar önemli hususlarda sıklıkla fikirlerini değiştirebilirler. Bu durum önlenemez olsa da mut-
laka idare edilebilmelidir. Proje süresince paydaşların beklentilerinin idaresi proje başarısını doğrudan etkiler. Bunu için 
de sürekli bir iletişim hali zaruridir.

Değişikliklerin İdaresi
Proje süresince paydaş veya kullanıcıların gereksinimleri, işlerin beklenenden zor olması, tedarikte gecikmeler, tahmini 
bütçede artış veya azalma, risklerin gerçekleşmesi ve hatalardan dolayı değişiklik zaruri bir durum olabilir. Bu çerçevede 
değişiklik kararı için değişikliğin zaman, maliyet ve kalite açısından proje amaçlarına etkisi iyi değerlendirilmelidir. Bu 
doğrultuda değişiklik kabul edilir, reddedilir ya da modifiye edilir.

Projenin Raporlanması
Proje raporlaması uygulama ve kapanış aşamalarının bir parçası gibi görünse de başlangıç aşamasından itibaren proje 
finansörüne (sponsoruna) iletimler için raporlama sistemi müzakere edilmelidir. Gereksiz bilgileri iletmek gibi yetersiz 
bilgi sunmak da zaman kaybı olacaktır. Raporun içeriği, formatı ve sıklığı kararlaştırılır.

4 tür ana rapor türü bulunmaktadır;

 ► Proje Teklifi Raporu

• Başlangıç aşamasının tamamlanmasının ardından bir sonraki aşamaya geçmesini onaylayacak (imzalayacak) 
makama sunulması

 ► Proje Planı Raporu

•  Planlama aşamasında geliştirilen sonuçların raporlanması (kapsam tanımı, önemli günler dâhil zaman çizelge-
lemesi, bütçe, riskler, proje organizasyonel yapısı, roller ve sorumluluklar, kalite sistemi, tedarik çizelgesi, iletişim 
stratejisi, değişiklik yönetimi)

 ► Değişiklik Talebi Raporu 

•  Kapsamda veya karşılaşılan risk nedeni ile proje amaçları, zaman, maliyet ve kalite yapılacak değişiklikleri içerir.

 ►  Durum Raporu

•  Düzenli aralıklarla proje boyunca hazırlanır. Bu rapor; onaylanan takvimdeki ilerlemeleri, bütçe, sorun ve risk 
durumlarını özetler.
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İyi İletişim

Araştırmalar üst yöneticilerin zamanlarının büyük bir bölümünün iletişim ile geçtiğini göstermekle birlikte bir projede 
iletişim başlı başına başarılı bir projenin temelini oluşturmaktadır. Anlaşılır ve kullanışlı bir formatta uygun ve zamanında 
bilgilendirmeler yapılması, zaman tasarrufu ve veri düzeni için hazır şablonların kullanımı, bilginin akışının sağlandığına 
ilişkin geri bildirimlerin alınması ve ileride karşılaşılabilecek olası anlaşmazlıkların üstesinden gelmek için söylenenlerin 
yazılı hale getirilmesi şarttır. Proje ekibinin faaliyetler de dâhil olmak üzere projede yürütülen işler ile ilgili bilgi düzeyi ile 
üst yönetim veya fon sağlayıcısına uygulama esnasında sunulacak bilginin hacmi aynı olmayacaktır. Ekteki tablo tek 
yönlü bir akış gibi görünse de geri bildirimler doğrultusunda değişiklikler bilgi akışı döngüsel hale getirilebilecektir.   

Proje Finansörü / Ajans

Üst Yönetim / Proje Sahibi

Proje Yönetim Kurulu

Proje Yönetimi Ekibi

Projedeki Personel

Bilginin Hacmi

Özet

Bilgi  Akışı

Detay

Görsel 11: Bilgi Akış Diyagramı

Proje Kayıtları Proje Dosyası projenin olmazsa olmazıdır. Tüm yazışmalar, toplantı tutanakları, iletişim detayları, proje 
başvuru ve onay belgeleri, varsa değişiklik talepleri ve onayları, ilerleme (durum) raporları ve tedarik evrakları, yönetme-
likler, varsa devir-teslim evrakları ve diğer notlar proje kayıtlarında yer almalıdır.

2.2.4. Kapanış
Elde edilen bilginin ve kazanılan deneyimlerin sonraki projelere aktarımını sağlamak, proje kayıtlarını arşivlemek, proje 
bilgisini uygun veri tabanına girmek, proje performansını ölçmek ve projeyi sonuçlarının kabul edilerek sonlandırılması 
sürecidir.  Bu süreçte proje çıktılarının proje hedeflerine uyumluluğu, faydalanıcılar üzerindeki etkisi ve yarattığı olumlu/
olumsuz algı da değerlendirilmelidir. 

Proje Sonuçlarının Dokümantasyonu ve Projenin Kabulü

Bu süreçte hazırlanan evraklar şartname koşullarının, proje diliyle amaç ve hedeflerin başvuru aşamasında sunulan 
teklif ile uygulamada gerçekleşen ile uyumlu olup olmadığının anlaşılmasında kullanılacaktır. Projenin başarısı, etkililiği 
ve analizi yapılacaktır. Ayrıca elde edilen bilginin daha sonra kullanılması ve öğrenilen derslerin aktarılması için de ar-
şivlenmesi sağlanır. 
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Proje yönetimi ile ilgili olarak kurgusal olarak zihnimizde kalması gereken hususlar aşağıdaki şemada aktarılmaya çalı-
şılmıştır. Problemli durumun yani sorun olarak belirlediğimiz hususun genel hedef, proje amacı, faaliyetleri ve elde edile-
cek sonuçlar ile seçtiğimiz uygun yöntem ile ilgili olduğundan emin olmalıyız. “Projenizin Hibe Programının hedefleri ve 
öncelikleri ile ilgililiği nelerdir” sorusu genel olarak hibe başvurularınızda fon sağlayıcısının ilk sorusu olarak karşımıza 
çıkar. Faaliyetler ve seçilen yöntem ulaşacağımız sonuçların verimliliğini etkileyeceğinden sorunun üstesinden gelmek 
üzere başvurduğumuz eylemler / faaliyetler ve seçilen yöntem beklenen sonuçlara bizi ulaştırmaya odaklanmalıdır. 
Örnek olarak gençlerde ve çocuklarda yenilenebilir enerji kaynakları konusunda farkındalık artırılması isteniyorsa ve 
onların bilgilendirilmesine yönelik faaliyetler gerekecektir. Ancak bu eğitimleri yüz yüze vermek, saha ziyaretleri ile des-
teklemek, onları sürece dâhil edecek unsurlara yer vermek ya da yaşlarına göre animasyon veya drama yoluyla anlatım 
da dâhil farklı metotlar kullanmak ulaşmak istediğimiz farkındalık yaratma sonucunun verimini doğrudan etkileyecektir. 
Keza bu örnek üzerinden sadece okullara afişler asılması yoluyla da farkındalık oluşturulabilir ancak hangi yöntemin 
daha verimli olduğu tartışılmalıdır. En nihayetinde elde ettiğiniz sonuçlar ne kadar etkili ise proje amaçlarının elde edil-
mesine o denli yaklaşılacağı aşağıdaki şemaya da yansıtılmıştır.  Projenin ortaya koyacağı etki de genel hedefe yani 
program otoritesinin ulaşılmasını istediği hedeflere ulaşmasına ya da katkı sağlanmasına olanak verecektir. 

 

Genel Hedef

Proje Amacı

Sonuçlar

Faaliyetler

Yöntem

Problemli Durum

Etki

Etkililik

Verimlilik

İlgililik
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Hedef Hiyerarşisi Çerçevesi Değerlendirme Kriterleri

Görsel 12: Hedef Hiyerarşisi Çerçevesi

Yararlanılan Kaynaklar

 ► PMI), P. M. (2017). Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBOK).
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Dökümantasyonu

• Ürün Dökümantasyonu

• Diğer Proje Kayıtları
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Araçları ve Teknikleri

• Proje Raporları

• Proje Sunumları

• Proje Arşivi

• Proje Kapanışı

• Öğrenilen Dersler

Araç ve Teknikler Çıktılar
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Görsel 15c: Pinterest, https://www.pinterest.dk/pin/843510205188765627/
Görsel 16: SNK Solar Enerji, https://www.snksolarenerji.com/solar-tribunler/
Görsel 17: Deniz Haber, https://www.denizhaber.com/guncel/denizde-18-futbol-sahasi-buyuklugunde-gunes-panelleri-h41874.html
Görsel 18: Green Area, http://greenarea.me/es/285890/emiratos-arabes-inaugura-la-mayor-planta-solar-del-mundo-32-millones-
de-paneles-produciendo-117-gw/

KISIM 3: DİĞER YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI

Biyogaz ve Biyokütle Enerjisi
Görsel 3b: Pinterest, https://tr.pinterest.com/wastewaterplant/
Görsel 4–6 -7-8-10-11: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/biyogaz%20kilavuzu%20
pdf.pdf
Görsel 13a: Along New Energy, https://alongnewenergy.en.made-in-china.com/company-Hunan-Along-New-Energy-Technologies-
Co-Ltd-.html

Rüzgâr Enerjisi
Görsel 2-3-4: Deneysan, http://deneysan.com/Content/images/documents/yenilenebilir-enerji-kaynaklari-1_69075253.pdf
Görsel 6: Güleç Mühendislik, https://www.gulecmuhendislik.net/wp-content/uploads/2016/11/Enerji-Ama%C3%A7l%C4%B1-
R%C3%BCzgar-%C3%96l%C3%A7%C3%BCm%C3%BCnde-%C4%B0zlenecek-Yol.pdf
Görsel 7-8-9-10: Enerji MGM, http://enerji.mgm.gov.tr/forms/ruzgarkontrolislemleri.pdf
Görsel 11: Deneysan, http://deneysan.com/content/images/documents/yenilenebilir-enerji-kaynaklari-2_97273818.pdf
Görsel 16a: Deneysan, http://deneysan.com/content/images/documents/yenilenebilir-enerji-kaynaklari-2_97273818.pdf

Jeotermal Enerji
Görsel 1: MMO, https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/gonderi_dosya_ekleri/JEOTERMAL%20SUNUM_2017.pdf
Görsel 6a: Bulamadım.
Görsel 6b: Slide Todoc, https://slidetodoc.com/temz-enerj-ders-jeotermal-enerj-jeotermal-enerj-tarhes/
Görsel 11: Doc Player, https://docplayer.es/91964924-Escuela-superior-politecnica-de.html

Hidroelektrik Enerjisi
Görsel 1: Yatırımlar, http://www.yatirimlar.com/haber-DSI_Arac_Baraji_ve_HES_Projesi-229691.htm
Görsel 13: Slide Player, https://slideplayer.biz.tr/slide/14065308/
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KISIM 4: ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI

Enerji Depolama Teknolojileri ve Uygulamaları 
Görsel 3: Research Gate, https://www.researchgate.net/figure/Color-online-Working-principle-of-LIB-charging_fig2_283943355
Görsel 6: Eera-es, https://eera-es.eu/wp-content/uploads/2016/03/3_EERA-Hybrid-storage-workshop-20170322-ML.pdf
Görsel 7-8: Gsk, http://gsk.cigreturkiye.org.tr/bildiriler2016/4.3.pdf





Bu yayın, Avrupa Birliği’nin mali katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden yalnızca 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH liderliğindeki konsorsiyum sorumludur 

ve içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.


