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Mustafa ÇALIŞKAN
Daire Başkanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Daire Başkanlığı

Ülkemizin enerji talebini karşılamak için sınırlı olan kaynakların rasyonel kullanılması, çeşitlendirilmesi ve yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının en uygun şartlarda değerlendirilmesine büyük önem verilmektedir. Bu çerçevede; 
kapsayıcı, bütüncül ve milletimizin sosyal refahını yükseltme odaklı yaklaşımı 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 yenile-
nebilir 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 kay-
naklara ait olması yönünde bir hedef belirlemiştir. Yenilenebilir enerji yatırımlarında son yıllarda çok büyük bir 
yol katedilmiştir. Yenilenebilir kaynaklı elektrik kapasitemiz51GWseviyesiniaşmışve2021Nisanayıitibariyletop-
lamkurulugücümüziçindekipayı%52,6seviyesineulaşmıştır.

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 hesaplan-
ması, 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 kabulleri, 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 üniversitelerimizin 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 olmasını dile-
rim.

Saygılarımı sunarım.
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Murat Ersin ŞAHİN
Daire Başkanı
Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı 
Tanıtım, Eğitim ve Etüt Dairesi Başkanlığı

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 gel-
miştir. Ülkemizin 2019 yılında birincil enerji arzı 144,4 MTEP olarak gerçekleşmiştir. Bu enerji arzının sadece 
44,8 MTEP’lik miktarı yerli kaynaklarla karşılanmıştır. Toplam nihaitüketimimiz110,8MTEPolarakgerçekleşmişo-
lupbutüketimin%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 birinci 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 bi-
nalarında %15 tasarruf hedefi tanımlayan Genelge belediyelerin ve üniversitelerin binalarında enerji verimliliğini 
artırmalarını zorunlu kılmıştır. Kamu binalarında enerji performans sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin Bakan-
lığımız tarafından yayımlanan tebliğ hükümlerinin uygulanması ve kamu binalarında tasarruf hedefinin gerçek-
leştirebilmesi için teknik kapasite gelişimi büyük önem arz etmektedir.

YEVDES Projesi’nin temel amacı, belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji yatırım-
larını destekleyerek bu kurumlara ait tesislerde, binalarda ve kampüslerde; enerji verimli teknolojilerin gelişimi 
ve yenilebilir enerji üretiminin artırılmasına katkı sağlamaktır. Kamunun enerji verimliliği alanındaki potansiye-
lini hayata geçirmek için YEVDES projesi önemli bir fırsat sunmaktadır. YEVDES projesi kapsamında yürütülen 
eğitim faaliyetlerinin ve hazırlanan eğitim dokümanlarının ulusal hedeflere erişim konusunda faydalı olacağını 
değerlendirmekteyiz.
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Zoran MORVAJ
Takım Lideri 
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Teknik Destek Ekibi

Enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi, enerjide dışa ba-
ğımlılığının azaltılması, iklim değişikliği ile mücadele ve çevre kirliliğinin önlenmesi bağlamında Türkiye Hüküme-
ti’nin öncelikli politikaları arasında yer almaktadır. YEVDES Projesi, Türkiye genelinde belediye ve üniversitelere 
destek sağlayarak, uygulanabilir enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesine ve uygulanma-
sına 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 pro-
je 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 perso-
nelin kendi kurumlarında yürüttükleri enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji faaliyetlerine katkı sunacak şekilde 
tasarlanmıştır. Kitabın tüm katılımcılarımızın mesleki gelişimine katkıda bulunmasını temenni ederiz.



► Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği



► Akademik Personel Eğitim Notları

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ  19 sayfa
1.1. YEVDES Projesi ve Eğitim Programının Tanıtımı

1.2. Yenilenebilir Enerji Mevzuatında Güncel Durumla İlgili Kısa Değerlendirme 

1.3. Enerji Verimliliği Mevzuatında Güncel Durumla İlgili Kısa Değerlendirme 

1.4. Yenilenebilir Enerji Sektöründe Ulusal Öncelikler ve Ar-Ge Gereksinimi 

1.5. Enerji Verimliliği Sektöründe Ulusal Öncelikler ve Ar-Ge Gereksinimi 

2. YEŞİL KAMPÜS TASARIM VE UYGULAMALARI  23 sayfa
2.1. Giriş

2.2. Yeşil Kampüs Tasarımı

2.3. Yeşil Kampüs Yönetimi ve Uygulamaları

2.4. Yeşil Kampüs Sertifikasyon / Derecelendirme Sistemleri 

3. KAMPÜS ENERJİ ANALİZİ  29 sayfa
3.1. Enerji Analizi Prensipleri 

3.2. Enerji Analiz Araçları (Akış diyagramları) 

3.3. Enerji Yönetimi Prensipleri 

2.4. Enerji Modelleme/Optimizasyon Araçları

4. KAMPUS İÇİ TEMİZ ENERJİ UYGULAMA ESASLARI  37 sayfa
4.1. Geleneksel EV Teknolojileri 

3.2. Yenilikçi EV Teknolojileri

3.3. Geleneksel YE Teknolojileri 

2.4. Yenilikçi YE Teknolojileri 

5. AKILLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİLERİN UYGULANMASI  37 sayfa
5.1. Akıllı/Sürdürülebilir Bina/Lab Uygulamaları

5.2. Akıllı/Sürdürülebilir Aydınlatma Uygulamaları

5.3. Akıllı/Sürdürülebilir Ulaşım Uygulamaları

5.4. Akıllı/Sürdürülebilir Enerji Depolama Uygulamaları

6. AR-GE PROJE DÖNGÜSÜ VE FİNANSMAN KAYNAKLARI  27 sayfa
6.1. Proje Döngüsü Yönetimi ve Ar-Ge Projeleri

6.2. Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Finansmanları ve Yönetimi

6.3. Ulusal/Uluslararası Ar-Ge Projesi Finansal Destekleri

6.4. Farkındalık Oluşturma Amaçlı Tanımlar 



► Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

 
1. Bölüm 

-1- 

  

GİRİŞ   

1.1. YEVDES Projesi ve Eğitim Programının 
Tanıtımı 

 
Yenilenebilir Enerji (YE) ve Enerji Verimliliği (YE) Teknik Destek (YEVDES) Projesi1; T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı2 (ETKB) koordinasyonunda ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu3 (GİZ) teknik 
desteği ile yürütülmektedir.  
 
Projenin amacı; AB etkin kaynak kullanımı ilkeleri doğrultusunda, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 
alanında yapılacak yatırımları desteklemektir.  
 
Projenin hedef kitlesi, belediyeler ve üniversitelerdir. Çünkü, belediyeler ve üniversiteler, büyük kampüs 
alanları ve hizmet birimleriyle, kamu sektörü enerji tüketiminde önemli bir paya sahiptir. Bu kurumlara 
ait tesislerde, binalarda ve kampüslerde enerji verimli teknolojilerin gelişimi ve yenilebilir enerji 
üretiminin artırılması, Türkiye’de daha az enerji-yoğun ve karbondan arındırılmış bir kamu sektörünün 
oluşturulması için önem taşımaktadır.  
 
Belediyelerde ve üniversitelerde yeşil enerji yatırımlarının artması, kamu kurumlarını tetikleyici bir unsur 
olmanın yanında yenilebilir enerji ve enerji verimliliğinde farkındalığı da artıracaktır. Bu amaçla proje 
süresince gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetlere yönelik sayısal göstergeler Şekil 1’de gösterilmiştir.  
 
Söz konusu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla projede 4 ana bileşen bulunmakta olup, bu 
bileşenlere ait kısa açıklamalar Çizelge 1’de verilmiştir. 
 
Projenin uygulama süresi sonunda ulaşılması beklenen sonuçlar ise aşağıda sıralanmıştır: 
 

• Belediye ve üniversitelerin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği uygulamaları ile ilgili 
kapasitelerinin artırılması, 

 
• Belediyelerde ve üniversite yerleşkelerinde yürütülmekte olan enerji verimliliği ve yenilenebilir 

enerji projelerine katkı sağlanması, 
 

• Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında Ar & Ge uygulamalarının desteklenmesi. 
 
 

 
1 https://yevdes.org/proje-hakkinda/  
2 https://www.enerji.gov.tr/  
3 https://tuerkei.diplo.de/tr-tr/themen/wirtschaft/-/1808222  
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Şekil 1. Sayılarla YEVDES projesi faaliyetleri. 

 
 

Çizelge 1. Projenin Ana Bileşenleri 
 

Projenin Ana 
Bileşenleri 

Kapsadığı Faaliyetlerin Kısa özeti 

Bileşen 1: 
Belediyeler ve 
Üniversiteler için 
Yenilenebilir Enerji 
ve Enerji Verimliliği 
Yatırımları ile İlgili 
Eğitimler ve Çalışma 
Ziyaretleri  

1.  

Üniversite ve Belediyelerden 800 kişiye EV ve YE Yatırımları ile ilgili 
eğitimler verilecek ve vaka çalışmalarını incelemek üzere AB Üye 
Devletlerine çalışma ziyaretleri düzenlenecektir. Eğitim programları 
çerçevesinde, katılımcılar enerji yönetim sistemlerine ilişkin genel bilgileri 
kazanacak, AB Üye Devletlerindeki en iyi uygulamaları gözlemleme imkânı 
bulacak, farkındalık artırma yöntemlerini, proje yönetim döngüsünü, 
fizibilite çalışması / ihtiyaç analizi / çevresel etki değerlendirmesi gibi 
çalışmaları nasıl yapacağını ve EV ve YE projelerinin nasıl finanse 
edileceğine dair prosedürleri öğrenecektir. Eğitim programları ve çalışma 
ziyaretleri ile Üniversite ve Belediyelerin kapasiteleri artırılacak, vaka 
çalışmaları ile bu kurumların gelecekte kendi kapasite geliştirme 
faaliyetlerini yürütebilmelerini mümkün kılacak bilgi aktarımı 
sağlanacaktır. 

Bileşen 2: 
Belediyeler ve 
Üniversiteler için 
Yenilenebilir Enerji 
ve Enerji Verimliliği 
Yatırımlarına 
Yönelik Saha 
Ziyaretleri ve Saha 
Çalışmaları  

Bileşen 2 altında gerçekleştirilecek faaliyetler, nihai yararlanıcıların Türkiye 
genelinde 160 proje geliştirmelerini ve bu projeleri hayata geçirmelerini 
kolaylaştıracaktır. Bu sayede, Türkiye’nin her yerinde, proje geliştirme ve 
uygulama kapasitesi artırılmış olacaktır. Proje uygulamasının sona ermesini 
takiben, bu kapasite artışı gelecekte de benzer projelerin hazırlanması için 
gerekli zeminin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda bu 
faaliyetler, Türkiye’de enerji etüdü ve YE fizibilite piyasasını da 
güçlendirecektir. Bu sebeple, Proje Türkiye’de ESCO (EVD) sisteminin 
oluşturulmasına yönelik her türlü girişimi desteklemelidir. 

Bileşen 3: Pilot 
Projeler için Tedarik 
Evraklarının 
Hazırlanması ve 
Mühendislik 
Hizmetlerinin 
Verilmesi  

Bu Bileşenin temel hedeflerinden biri, IPA 2020 kapsamında desteklenecek 
ekipman alım projelerinde kullanılabilecek girdilerin oluşturulmasıdır. Bu 
bağlamda projesi seçilen belediye ve üniversitelere ihale dosyalarının 
hazırlanması sürecinde destek sağlanacaktır. Söz konusu ihale dosyaları, 
sonradan ilgili belediye ve üniversiteler tarafından kullanılabilecektir. Proje 
kapsamında belediyeler ve üniversiteler tarafından bağımsız olarak 
geliştirilmiş ve bu Bileşen kapsamındaki danışmanlık hizmetlerini almaya 
hazır en fazla 20 projeye mühendislik desteği sağlanacaktır. 
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kazanacak, AB Üye Devletlerindeki en iyi uygulamaları gözlemleme imkânı 
bulacak, farkındalık artırma yöntemlerini, proje yönetim döngüsünü, 
fizibilite çalışması / ihtiyaç analizi / çevresel etki değerlendirmesi gibi 
çalışmaları nasıl yapacağını ve EV ve YE projelerinin nasıl finanse 
edileceğine dair prosedürleri öğrenecektir. Eğitim programları ve çalışma 
ziyaretleri ile Üniversite ve Belediyelerin kapasiteleri artırılacak, vaka 
çalışmaları ile bu kurumların gelecekte kendi kapasite geliştirme 
faaliyetlerini yürütebilmelerini mümkün kılacak bilgi aktarımı 
sağlanacaktır. 

Bileşen 2: 
Belediyeler ve 
Üniversiteler için 
Yenilenebilir Enerji 
ve Enerji Verimliliği 
Yatırımlarına 
Yönelik Saha 
Ziyaretleri ve Saha 
Çalışmaları  

Bileşen 2 altında gerçekleştirilecek faaliyetler, nihai yararlanıcıların Türkiye 
genelinde 160 proje geliştirmelerini ve bu projeleri hayata geçirmelerini 
kolaylaştıracaktır. Bu sayede, Türkiye’nin her yerinde, proje geliştirme ve 
uygulama kapasitesi artırılmış olacaktır. Proje uygulamasının sona ermesini 
takiben, bu kapasite artışı gelecekte de benzer projelerin hazırlanması için 
gerekli zeminin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda bu 
faaliyetler, Türkiye’de enerji etüdü ve YE fizibilite piyasasını da 
güçlendirecektir. Bu sebeple, Proje Türkiye’de ESCO (EVD) sisteminin 
oluşturulmasına yönelik her türlü girişimi desteklemelidir. 

Bileşen 3: Pilot 
Projeler için Tedarik 
Evraklarının 
Hazırlanması ve 
Mühendislik 
Hizmetlerinin 
Verilmesi  

Bu Bileşenin temel hedeflerinden biri, IPA 2020 kapsamında desteklenecek 
ekipman alım projelerinde kullanılabilecek girdilerin oluşturulmasıdır. Bu 
bağlamda projesi seçilen belediye ve üniversitelere ihale dosyalarının 
hazırlanması sürecinde destek sağlanacaktır. Söz konusu ihale dosyaları, 
sonradan ilgili belediye ve üniversiteler tarafından kullanılabilecektir. Proje 
kapsamında belediyeler ve üniversiteler tarafından bağımsız olarak 
geliştirilmiş ve bu Bileşen kapsamındaki danışmanlık hizmetlerini almaya 
hazır en fazla 20 projeye mühendislik desteği sağlanacaktır. 
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Bileşen 4: 
Üniversiteler için 
Yenilenebilir Enerji 
ve Enerji Verimliliği 
Ar- Ge Desteği  

2.   

Bileşen 4 kapsamında faaliyetlerin uygulanması sonucunda, seçim 
metodolojisi raporu ve çevrimiçi başvuru aracı geliştirilecek, AB üye 
devletlerine çalışma ziyaretleri yapılacak, Ar&Ge projelerine yönelik bilgi 
aktarımı ve nihai Yararlanıcılara Ar&Ge alanında uzman desteği 
sağlanacaktır. Bu da, üniversitelerin Ar&Ge projeleri geliştirmelerine, seçim 
metodolojilerini oluşturmalarına ve gelecekte Ar&Ge alanında verilecek 
desteklere yararlanmasına imkan sağlanacaktır. 
  

  
Eğitim İhtiyaçları Analizi Çalışması ve Grup C Eğitim Programı Konuları: 
 
Projenin 1. Bileşeni kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen eğitimlere yönelik olarak öncelikle bir 
‘Eğitim İhtiyaçları Analizi’ çalışması gerçekleştirilmiş olup, bu doğrultuda eğitim alacak 800 kişiden 400 
kişi ‘Belediye Personeli/Grup A’, 300 kişi ‘Üniversite Personeli/Grup B’ ve 100 kişi ise ‘Üniversite 
Akademik Personeli/Grup C’ olmak üzere 3 farklı gruba ayrılmıştır4. Her bir grubu temsilen yapılan 
kapsamlı anket çalışması sonucunda grupların eğitime ihtiyaç duyduğu konu başlıkları ve her bir konu 
başlığında verilecek eğitim süreleri belirlenmiştir. Mevcut eğitim notları da açıklanan yöntem 
doğrultusunda Grup C katılımcıları için hazırlanmış olup, bu gruba yönelik konular ve süreleri Çizelge 2’de 
verilmiştir. 
 

Çizelge 2. Grup C (Üniversite Akademik Personeli) Eğitim Programı Konuları  
 

Eğitim Konu Başlığı 
  

Ders Saati 
  

Yenilenebilir Enerjide Ulusal Öncelikler ve Ar-Ge İhtiyaç Alanları 1 
Enerji Verimliliğinde Ulusal Öncelikler ve Ar-Ge İhtiyaç Alanları 1 
Yenilenebilir Enerji Ulusal Mevzuatı ve Güncel Değişiklikler 1 
Enerji Verimliliği Ulusal Mevzuatı ve Güncel Değişiklikler 1 
Uluslararası Destekli Proje Örnekleri 2 
Yeşil Kampüs Tasarım ve Uygulamaları 2 
Yeşil Kampüs Yönetim ve Sertifikasyonu 1 
Yeşil Kampüs En İyi Uygulama Örnekleri 1 
Kampüs Enerji Analizi 1 
Kampüs Enerji Akış (Sankey) Şeması 1 
Kampüs Enerji Yönetimi 1 
Kampüs Enerji Optimizasyonu 1 
Kampüs içi geleneksel EV uygulamalarının analizi 2 
Kampüs içi yenilikçi EV uygulamalarının analizi 2 
Kampüs içi geleneksel YE uygulamalarının analizi 2 
Kampüs içi yenilikçi YE teknolojilerinin geliştirilmesi  2 
Kampüs İçi Enerji Depolama Teknikleri ve Uygulamaları 2 
Kampüs İçi Akıllı Bina/Lab Uygulaması Geliştirilmesi 2 
Kampüs içi akıllı ulaşım sistemi geliştirilmesi 2 
Kampüs içi akıllı aydınlatma sistemi geliştirilmesi 2 
Enerji Verimliliği Ar-Ge Merkezi/Uygulamaları Teknik Gezisi 4 
Yenilenebilir Enerji Ar-Ge Merkezi/Uygulamaları Teknik Gezisi 4 
Farkındalık Geliştirme 2 
Ar-Ge Proje Döngüsü Yönetimi 6 
Ar-Ge Proje Geliştirme ve Finansman Yönetimi 6 
Açılış, Kapanış ve Test/Anket Uygulanması 4 

TOPLAM 56 
 

4 https://yevdes.org/yevdes-egitim-mufredati/  



► Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği
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1.2. Yenilenebilir Enerji Mevzuatında Güncel 
Durumla İlgili Kısa Değerlendirme   
 
Yenilenebilir enerji, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, çevrenin 
korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelede etkinliğinin arttırılması gibi, 2023 yılı ulusal strateji 
hedeflerinin ve enerji politikalarının en önemli bileşenlerinden biridir. Ülkemizde yenilenebilir enerji 
sektörü ve mevzuatı konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına ana sorumlu ve yetkili birim 
‘Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’dür (Bknz: Kutu 1).    
 

KUTU 1: Ulusal Yenilenebilir Enerji Sektörü ve T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
‘Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM)’ 
 
 
Ulusal yenilenebilir enerji sektörünün gelişiminden T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı adına 
sorumlu kamu birimi olan ‘Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 169 uncu maddesinde yer alan ve direkt olarak ‘Yenilenebilir Enerji Sektörü’ başlığı 
altında tanımlanan görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır:  
 

• Enerji kaynaklarını ve tesislerinin envanterini tutmak, memleketin her türlü enerji ihtiyacını 
karşılamak için gerekli planlamaları yapmak, 

• Enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli 
ve dağıtımı için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak, 

• Enerji kaynaklarının üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin milli menfaatlere ve modern 
teknolojiye en uygun şekilde kurulmaları ve işletilmeleri için gerekli tedbirleri almak ve 
aldırtmak, 

• Enerji kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, işletilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve 
korunması ile ilgili çalışmaları teşvik ve koordine etmek, 

• Enerji fiyatlandırma esaslarını tespit etmek, kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak 
tüketicilere yapılan her türlü enerji satışında taban ve tavan fiyatlarını belirlemek ve 
uygulanmasını denetlemek, 

• Enerji konusunda teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, 
envanterini hazırlayarak sonuçlarını ilgili mercilere iletmek ve koordine etmek, 

• Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları 
öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesine yönelik ölçümler 
yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; araştırma kurumları, yerel 
yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım 
ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek, 

• Yenilenebilir enerji alanındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin 
ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu 
doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını 
ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak, 

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve artırılmasına yönelik projeksiyonlar 
ve öneriler geliştirmek. 
 

Ref: https://enerji.gov.tr/enerji-isleri-genel-mudurlugu-hakkimizda  
 

 
Yenilenebilir enerji mevzuatının temeli, 18/5/2005 tarih ve 25819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5346 nolu ‘Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına İlişkin Kanun’a dayanmaktadır.  
 
Söz konusu Kanun, yenilenebilir enerji kaynak alanlarının korunması, bu kaynaklardan elde edilen 
elektrik enerjisinin belgelendirilmesi ve bu kaynakların kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 
Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynakları aşağıda listelenmiştir: 



► Akademik Personel Eğitim Notları
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1.2. Yenilenebilir Enerji Mevzuatında Güncel 
Durumla İlgili Kısa Değerlendirme   
 
Yenilenebilir enerji, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, çevrenin 
korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelede etkinliğinin arttırılması gibi, 2023 yılı ulusal strateji 
hedeflerinin ve enerji politikalarının en önemli bileşenlerinden biridir. Ülkemizde yenilenebilir enerji 
sektörü ve mevzuatı konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına ana sorumlu ve yetkili birim 
‘Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’dür (Bknz: Kutu 1).    
 

KUTU 1: Ulusal Yenilenebilir Enerji Sektörü ve T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
‘Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM)’ 
 
 
Ulusal yenilenebilir enerji sektörünün gelişiminden T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı adına 
sorumlu kamu birimi olan ‘Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 169 uncu maddesinde yer alan ve direkt olarak ‘Yenilenebilir Enerji Sektörü’ başlığı 
altında tanımlanan görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır:  
 

• Enerji kaynaklarını ve tesislerinin envanterini tutmak, memleketin her türlü enerji ihtiyacını 
karşılamak için gerekli planlamaları yapmak, 

• Enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli 
ve dağıtımı için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak, 

• Enerji kaynaklarının üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin milli menfaatlere ve modern 
teknolojiye en uygun şekilde kurulmaları ve işletilmeleri için gerekli tedbirleri almak ve 
aldırtmak, 

• Enerji kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, işletilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve 
korunması ile ilgili çalışmaları teşvik ve koordine etmek, 

• Enerji fiyatlandırma esaslarını tespit etmek, kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak 
tüketicilere yapılan her türlü enerji satışında taban ve tavan fiyatlarını belirlemek ve 
uygulanmasını denetlemek, 

• Enerji konusunda teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, 
envanterini hazırlayarak sonuçlarını ilgili mercilere iletmek ve koordine etmek, 

• Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları 
öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesine yönelik ölçümler 
yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; araştırma kurumları, yerel 
yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım 
ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek, 

• Yenilenebilir enerji alanındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin 
ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu 
doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını 
ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak, 

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve artırılmasına yönelik projeksiyonlar 
ve öneriler geliştirmek. 
 

Ref: https://enerji.gov.tr/enerji-isleri-genel-mudurlugu-hakkimizda  
 

 
Yenilenebilir enerji mevzuatının temeli, 18/5/2005 tarih ve 25819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5346 nolu ‘Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına İlişkin Kanun’a dayanmaktadır.  
 
Söz konusu Kanun, yenilenebilir enerji kaynak alanlarının korunması, bu kaynaklardan elde edilen 
elektrik enerjisinin belgelendirilmesi ve bu kaynakların kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 
Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynakları aşağıda listelenmiştir: 
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• Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, dalga, akıntı ve gel-git gibi fosil olmayan enerji 

kaynakları, 
• Biyokütle Kaynağı: ithal edilmemek kaydıyla; belediye atıklarının (çöp gazı dâhil) yanı sıra bitkisel 

yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıkları, endüstriyel odun dışındaki orman 
ürünleri ile atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar ve 
sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları, 

• Jeotermal Kaynak: Yer kabuğundaki doğal ısı nedeniyle sıcaklığı sürekli olarak bölgesel 
atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan, erimiş madde ve gaz içerebilen su, buhar ve gazlar 
ile kızgın kuru kayaların enerjisini taşıyan su, buhar ve gazları. 
 

Kanunun temel amacı ise; yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının 
yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, 
kaynak çeşitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin 
korunması ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün geliştirilmesidir. Bu 
amaç doğrultusunda; 2005 yılından beri söz konusu kanuna dayalı ikincil mevzuat çalışmaları 
yürütülmektedir. Bu kapsamda çok sayıda yönetmelik, tebliğ ve genelge yayınlanmış olup, bu belgelere 
T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı web sayfası5 ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu web sayfası6 
aracılığıyla kolayca ulaşılabilmektedir. 
 
Söz konusu mevzuat kapsamında vurgulanması gereken ve yenilenebilir enerji sektöründeki ulusal 
teknolojilerin ve Ar-Ge altyapısının gelişimini tetikleyen en önemli ikincil mevzuat araçlarından biri 
‘Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği (Resmî Gazete Tarihi: 09.10.2016, Resmî Gazete Sayısı: 
29852)7’ olmuştur.  
 
Söz konusu yönetmeliğin amacı; 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 sağlanması, teknoloji 
transferinin teminine katkı sağlanmasıdır. 
 
Bu sayede güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi sektöründe; her biri 1 GW (1000 MW) kurulum kapasitesine 
sahip iki santrale (GES and RES) ait ‘Kaynak Alanları’ belirlenerek, santral kurulumunun ve ilgili sektörde 
yerli üretim ve Ar-Ge çalışmalarına yönelik yatırımların önü açılmış oldu.  
 
Örneğin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2017'de gerçekleştirilen YEKA-GES yarışması 
sonrasında yarışmayı kazanan konsorsiyum tarafından taahhüt edilen güneş enerjisi santralinin kurulumu 
devam etmektedir8. Bu kapsamda kurulan Güneş Hücresi ve Panel Fabrikası ise 2020 yılında devreye 
alınmıştır9. Benzer şekilde 2017 yılında gerçekleştirilen YEKA-RES-1 yarışması10 kapsamında 
konsorsiyum tarafından taahhüt edilen ölçekteki santral ile yerli rüzgar türbin üretim tesislerinin kurulum 
çalışmaları devam etmektedir. 
 
YEKA yarışmalarına duyulan yoğun ilgi ve bu kapsamdaki kurulumların ulusal yenilenebilir enerji 
sektörüne getirdiği çok yönlü ulusal faydalar dikkate alınarak, 2020 yılından itibaren Türkiye’nin her 
bölgesine yayılacak şekilde Mini-YEKA yarışmalarının başlatılmasına karar verilmiştir11. 

 
5 https://enerji.gov.tr/enerji-isleri-genel-mudurlugu-ikincil-mevzuat  
6 https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/23-2-3/mevzuat  
7 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=22923&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5  
8 https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/2-9206/enerji-piyasasi-duzenleme-kurumu-1-milyar-dolar-y  
9 https://enerji.gov.tr/haber-detay?id=703  
10 https://yesilekonomi.com/yekanin-kazanani-belli-oldu/  
11 https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2020/07/20200703-4-10.pdf  
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1.3. Enerji Verimliliği Mevzuatında Güncel 
Durumla İlgili Kısa Değerlendirme   
 
Enerji verimliliği, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, çevrenin 
korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelede etkinliğinin arttırılması gibi 2023 yılı ulusal strateji 
hedeflerinin ve enerji politikalarının en önemli bileşenlerinin başında gelmektedir.  
 
Ülkemizde enerji verimliliği sektörü ve mevzuatı konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına ana 
sorumlu ve yetkili birim ‘Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’dır (Bknz: Kutu 2).    
 
 

KUTU 2: Ulusal Enerji Verimliliği Sektörü ve T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
‘Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED)’ 
 
 
Ulusal enerji verimliliği sektörünün gelişiminden T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı adına 
sorumlu kamu birimi olan ‘Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’, 10.01.2019 tarihli ve 30651 
sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 27 sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 37. maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 168. Maddesinde değişiklik yapılarak Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ana Hizmet Birimi olarak kurulmuştur.  
 
Bu doğrultuda direkt olarak ‘Enerji Verimliliği’ başlığı altında tanımlanan görev ve yetkilerinden 
bazıları şunlardır:  
 

• Enerji verimliliği ile ilgili mevzuat, strateji ve eylem planlarının taslaklarını düzenleyici etki 
analizleri ile birlikte hazırlamak, uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve iyileştirici 
tedbirleri planlamak. 

• Enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, 
üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, müşterek projeler veya 
etkinlikler yürütmek veya koordine etmek. 

• Ulusal enerji verimliliği eylem planının uygulama, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini 
yürütmek. 

• Enerjinin rasyonel kullanımı ile ilgili olarak eğitim, etüd ve danışmanlık hizmetleri vermek, 
laboratuvar kullanım desteği sağlamak, enerji yöneticisi merkezi sınavlarını yapmak, 
yetkilendirme ve sertifikasyon ile çalışmaları yürütmek. 

• Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi kapsamında uluslararası enerji verimliliği eğitim 
programları düzenlemek ve enerji verimliliği hizmetleri vermek, 

• Ülke genelinde ve sektörler bazında enerji tasarruf potansiyellerini belirlemek, enerji etüdlerini 
yapmak veya yaptırmak, alternatif yakıtlar, bölgesel ısıtma ve ısı piyasasının oluşturulması 
dahil gerekli çalışmaları yürütmek, 

• Enerji verimliliği uygulama projelerini, araştırma ve geliştirme projelerini izlemek ve 
denetlemek, destek ödemelerini gerçekleştirmek, 

• Ulusal ve uluslararası enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve 
değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak hedef ve önceliklerini belirlemek, 
yürütülen çalışmaların sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyu ile paylaşmak, 

• Enerji verimliliği ile ilgili tüm paydaşların, doğru ve güncel bilgiye hızla erişebilmelerini 
sağlamak, ulusal enerji verimliliği envanterini oluşturmak, güncel tutmak, planlama, 
projeksiyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarına destek vermek üzere Ulusal Enerji 
Verimliliği Bilgi Yönetim Sistemi kurmak ve işletmek. 
 

Ref: https://enerji.gov.tr/enerji-verimliligi-ve-cevre-dairesi-baskanligi-hakkimizda  
 



► Akademik Personel Eğitim Notları

 
1. Bölüm 

-6- 
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Enerji verimliliği mevzuatının temeli; Resmi Gazete’nin 02.05.2007 tarih ve 26510 sayısı ile yayımlanarak 
yürürlüğe giren “5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” na dayanmaktadır. Söz konusu kanunda belirlenen 
ana vizyon; “Enerjinin tamamını faydaya dönüştüren, kişi başına enerji tüketimi yüksek ve enerji 
yoğunluğu düşük ülkeler arasında yer alan bir Türkiye” için çalışmaktır. 
 
Bu vizyona ulaşmak amacıyla; 2007 yılından beri söz konusu kanuna dayalı ikincil mevzuat çalışmaları 
yürütülmektedir. Bu kapsamda çok sayıda yönetmelik, tebliğ ve genelge yayınlanmış olup, bu belgelere 
T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı web sayfası12 aracılığıyla kolayca ulaşılabilmektedir. 
 
‘Ulusal Enerji verimliliği Mevzuatı’na yönelik olarak 2020 yılı içerisinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 
Yılın ilk ayında (31 Ocak 2020), ‘Genel Aydınlatma Kapsamında LED (Light Emmitting Diode) 
Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar13’ dokümanı yayınlanmıştır. Bu ‘Usul ve Esaslar’ın amacı 
genel aydınlatma kapsamında yapılacak LED armatür uygulamalarına ilişkin süreçler ile görev ve 
sorumlulukların belirlenmesidir.  
 
Şubat-2020 içerisinde ‘Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi14’ yayımlanmıştır. Bu 
rehberin amacı, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü 
olan (yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri veya toplam inşaat alanı 10.000 m2 ve üzeri) kamu 
binaları için Cumhurbaşkanlığının 15/08/2019 tarih ve 2019/18 sayılı Genelgesi uyarınca 2023 yılı sonuna 
kadar asgari %15 enerji tasarrufu sağlanabilmesi amacıyla yürütülecek iş ve işlemlerin tanımlanmasıdır. 
 
Mart-2020 içerisinde ‘Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair 
Yönetmelik Hakkında Uygulama Usul ve Esasları’ na yönelik üç ayrı bölümden oluşan dökümanlar 
yayımlanmıştır: 1. Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Uygulama Usul ve 
Esasları, 2. Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi 
Hakkında Uygulama Usul ve Esasları, 3. Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve 
Esasları. Bu dokumanlar vasıtasıyla; Eğitim, Yetki Belgesi ve Verimlilik Arttırıcı (VAP) Proje Desteklerine 
yönelik uygulamalarda tereddüt edilen hususlara da açıklık getirilmiştir. 
 
Enerji Verimliliği Mevzuatı’nda üzerinde durulması gereken en güncel gelişmelerden biri; Ağustos 2020 
içerisinde “Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar15”ın 
yayımlanmasıdır. Amacı; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere akdedecekleri enerji performans 
sözleşmelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, olarak tanımlanmış bu karar vasıtasıyla, ülkemizde 
uzun yıllardır tartışılan ve uygulamaya girmesi arzu edilen ‘Enerji Hizmet Şirketleri (Energy Service 
Companies/ESCO’ sözleşmelerinin önü de açılmış oldu.  
 
ESCO’lar bütün dünyada enerji verimliliği yatırımlarının geçekleşmesinde en önemli mekanizmadır. Bir 
ESCO şirketi genel olarak, Enerji Verimliliği Danışma (EVD) şirketlerinde olduğu gibi, işletme/kurum 
tarafından tanımlanan ve çeşitli sınırlar içerebilen, enerji kullanımları ve ilgili faaliyetleri (tesisler; 
teçhizatlar, sistemler, prosesler) kapsayan detaylı bir enerji etüdü yürütür ve enerji verimliliği için 
iyileştirmeleri belirler. Daha sonrasında ise EVD şirketlerinden farklı olarak, uygulamaya yönelik 
yatırımın finansmanını karşılayarak, geri ödemesini uygulama yapılan kurumdan/işletmeden belirlenen 
tasarruf oranı çerçevesinde kademeli/taksitli olarak tahsil eder.  
 
Yukarıda sözü edilen ‘Karar’da altı çizilen bazı önemli hususlar şunlardır: Sözleşme kapsamında yapılacak 
yatırımın bedelinin 2 milyon TL’den ve sözleşme kapsamında değerlendirilecek enerji verimliliği 
önlemlerinin basit geri ödeme süresinin ise iki yıldan az olmaması şartları bulunmaktadır. Ayrıca 
binalarda, yıllık toplam enerji tüketiminin en az yüzde 10’u veya nihai enerji tüketimini azaltacak her bir 
enerji verimliliği önlemi için en az yüzde 20’si oranında tasarruf garantisi verilmesi gerekmektedir.  

 
12 https://enerji.gov.tr/enerji-verimliligi-ve-cevre-dairesi-baskanligi-mevzuat  
13 https://enerjiapi.etkb.gov.tr/media/common/827e1a2b-fe64-4fce-b522-0759e1e9728a_731130-
genel_aydinlatma_kapsaminda_led_armaturlerin_kullanimina_iliskin_usul_ve_esaslar.pdf  
14 https://enerji.gov.tr/duyuru-detay?id=39  
15 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200821-31.pdf  
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1.4. Yenilenebilir Enerji Sektöründe Ulusal 
Öncelikler ve Ar-Ge Gereksinimi  

Yenilenebilir enerji sektöründe ülke önceliklerini belirleyen strateji ve üst politika dokümanları arasında 
en güncel olanlardan biri; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ‘2019-2023 Stratejik Planı16’dır. Bu 
planda, dünyada enerji sektörü ekseninde güncel gelişmeler ile gelecekte enerji sektöründe gerçekleşecek 
dönüşüm ve değişim eğilimleri de analiz edilerek, ülke örnekleri üzerinden hazırlanan raporlar, dikkate 
alınmıştır. Bu kapsamda dikkate alınan ‘Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Küresel Eğilimler 
İnceleme Raporu’nda; yenilenebilir enerji kaynaklarının, enerji ihtiyaçlarının yerli kaynaklarla 
karşılanarak dışa bağımlılığın azaltılması, kaynakların çeşitlendirilerek sürdürülebilir enerji arzının 
sağlanması ve enerji tüketiminde çevreye etkisinin en aza indirilmesinin son derece önemli olduğuna yer 
verilmiştir.  
 
Ayrıca son yıllarda rekabetin artması, teşvik politikalarının uygulanması ve teknolojik gelişmelerin 
yardımıyla yenilenebilir enerji yatırımlarında kayda değer artışlar yaşandığı, enerjide dışa bağımlı 
ülkelerde enerji verimliliğinin kömür, petrol ve doğal gaz ithalatını azaltarak enerji güvenliğini artırdığı, 
enerji verimliliği çalışmaları sayesinde enerji giderlerinin de azaldığı hususlarına değinilmiştir. 2019 yılı 
sonu itibariyle ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulum gücü ve elektrik üretim sektörüne 
katkılarını gösteren grafik Şekil 2’de gösterilmiştir. 
 

 

 
 
Şekil 2. Türkiye’de yenilenebilir enerji kurulum gücünün yıllara göre değişimi. 

 
Diğer taraftan ETKB ‘2019-2023 Stratejik Planı’na göre Türkiye’de 2023 yılında; güneş enerjisinde 10.000 
MW, rüzgâr enerjisinde 11.883 MW, hidroelektrikte 32.037 MW ve jeotermal ile biyokütlede 2.884 MW 
olmak üzere toplamda yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu güç değerinin 56.804 MW olarak 
gerçekleşmesi hedefleniyor.  
 
Söz konusu stratejik plan hazırlanırken mutlak surette uyum içinde olması gereken üst politika belgeleri 
ile diğer strateji belgeleri de incelenerek değerlendirilmiştir. Bu kapsamda en önemli üst politika belgesi 
niteliğindeki ‘Onbirinci Kalkınma Planı (2019-2023) 17’’ ile uyum da titizlikle temin edilmiştir. Onbirinci 
Kalkınma Planı (2019-2023); hali hazırda ulusal önceliklerimizi belirlemede anahtar belge niteliğinde 
olup, bu planda yenilenebilir enerji konusunda aşağıdaki hususlara işaret edilmektedir: 
 

 
16 https://enerjiapi.etkb.gov.tr//Media/Dizin/SGB/Stratejik_Plan/Stratejik%20Plan%20-%202019-2023.pdf  
17 https://enerjiapi.etkb.gov.tr//Media/Dizin/EIGM/Mevzuat/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf  
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• 2013 yılında yüzde 28,9 olan yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payı 2018 
yılında yüzde 32,5’e çıkmıştır. 

• 2017 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması ile üretim tesislerinde 
kullanılan ekipmanın yurt içinde üretilmesi amacıyla toplam 2.000 MW kapasiteli rüzgâr ve güneş 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları tamamlanmıştır. 

• Enerji arz güvenliğinin artırılması amacıyla yenilenebilir enerji üretiminin desteklenmesine 
yönelik çalışmalara devam edilmiştir. 

 
Yukarıda belirtilen çalışmaların kesintisiz devam ettirileceğine yönelik kararlılık ise Planın ‘Enerji Sektörü 
Hedefleri (sy: 121, Tablo 27) kısmında somut sayısal verilerle açıklanmış olup, bu veriler Çizelge 3’de 
gösterilmiştir.  
 

Çizelge 3. Türkiye Enerji Sektörü Hedefleri18 
 

Enerji Parametreleri 
 

2018 2023 

Birincil Enerji Talebi (BTEP19)  147.955  174.279  
Elektrik Enerjisi Talebi (TWh)  303,3  375,8  
Kişi Başı Birincil Enerji Tüketimi (TEP/Kişi)  1,81  2,01  
Kişi Başı Elektrik Enerjisi Tüketimi (kWh/Kişi)  3.698  4.324  
Doğal Gazın Elektrik Üretimindeki Payı (%)  29,85  20,7  
Yenilenebilir Kaynakların Elektrik Üretimindeki Payı (%)  32,5  38,8  
Yerli Kaynaklardan Üretilen Elektrik Enerjisi Miktarı (TWh)  150,0  219,5  
Elektrik Kurulu Gücü (MW)  88.551  109.474  

 
Diğer taraftan Plan aşağıda belirtilen eylem başlıkları vasıtasıyla yenilenebilir enerji sektöründeki ulusal 
öncelikler için de bir yol haritası çizmektedir. 
 
 
‘Ana Eylem Başlığı 378: Elektrikli makineler sektöründe rekabet gücünün artırılması için gerekli Ar-Ge 
altyapısına yönelik yatırımlar yapılacak, sektörde teknolojik dönüşüm desteklenecektir’ başlığı altında 
planlanan çalışmalar şunlardır: 
 

• 378.4. Yenilenebilir enerji alanında; yerli ekipman kullanımı, Ar-Ge, teknoloji transferi, kamu 
alımları gibi hususları içerecek mekanizmalar ile yeni yatırım modelleri hayata geçirilecektir. 

• 378.6. Yerli olarak üretilebilen enerji ekipmanlarının belirlenmesine yönelik envanter raporu 
oluşturulacak ve yerli olarak üretilebilecek ürünlere yönelik ihtiyaç analizi yapılacaktır. 

• 378.7. İhtiyaç duyulan ve rekabet üstünlüğü sağlanabilecek enerji ekipmanlarının üretimine 
öncelik verilecektir.  

 
‘Ana Eylem Başlığı 491: Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılacak, yenilenebilir enerji 
üretiminin şebekeye güvenli bir şekilde entegrasyonunun sağlanması amacıyla gerekli planlama ve 
yatırımlar gerçekleştirilecektir’ başlığı altında planlanan çalışmalar şunlardır: 

 
• 491.1. YEKA benzeri modeller sayesinde yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi üretiminde 

daha yoğun bir şekilde kullanılması sağlanacaktır. 
• 491.2. Yenilenebilir enerji üretim tesislerinin şebekeye entegrasyonu ve buna ilişkin teknik yardım 

projeleri hayata geçirilecektir. 
• 491.3. Artan yenilenebilir enerjinin şebeke üzerinde oluşturduğu kısıtların bertaraf edilmesi 

amacıyla, pompaj depolamalı HES’ler dâhil olmak üzere enerji depolama sistemleri tesis 
edilecektir.  

 
18 2018 yılı verileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TEİAŞ’a aittir. 2023 yılı verileri On Birinci Kalkınma Planı 
tahminleridir. 
19 TEP: Ton Eşdeğer Petrol, BTEP: Bin TEP, kWh: Kilowatt-saat, TWh: Milyar Kilowatt-saat, MW: Megawatt 
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‘Ana Eylem Başlığı 496: Enerji altyapısının işletilmesine etkin ve güvenli bir şekilde devam edilecektir’ 
başlığı altında planlanan çalışmalar ise şunlardır: 
  

• 496.1. Kritik önemi haiz enerji altyapısının güvenli bir şekilde işletilmesine yönelik Siber Güvenlik 
Operasyon Merkezi kurulacaktır. 

• 496.2. Enerji KİT’lerinde kullanılması amacıyla Milli Akıllı Şebeke Yönetim Sistemi (Milli SCADA) 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

 
Tüm bu strateji ve üst politika dokümanları birlikte değerlendirildiğinde; ülkemizde yenilenebilir enerji 
teknolojileri ve uygulamaları konusunda Ar-Ge çalışmalarına duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. 
Özellikle yerli ürün, teknoloji ve hizmet araçları üretilmesi konusunda üniversitelerimizde, araştırma 
merkezlerimizde yenilikçi malzeme, yöntem ve sistem geliştirme çalışmalarının yürütülmesi 
gerekmektedir.  
 
Öncelikli bazı Ar-Ge konuları20 aşağıda listelenmiştir: 
 

• Yüksek verimli kristal silikon güneş hücresi ve güneş panellerinin geliştirilmesine yönelik 
malzeme ve teknolojiler 

• Yüksek verimli ince film güneş hücresi ve güneş panellerinin geliştirilmesine yönelik malzeme ve 
teknolojiler 

• Yoğunlaştırılmış fotovoltaik teknolojiler 
• Silisyum malzeme teknolojileri (Si saflaştırma, ingot büyütme ve ingot dilimleme) 
• Modül teknolojileri ve modül bileşenleri (cam, enkapsulant, tel/ribbon vb., arkadan bağlantılı 

modül, cam cama modül, çok telli ve ortaya çıkan ısından yararlanan hibrit sistemler) 
• Düşük ve orta rüzgar hızı olan sahalar için tasarlanmış yenilikçi rüzgar türbinleri 
• Rüzgar ve güneş enerjisi teknolojilerini aynı tesiste hibrit olarak ele alan sistemler 
• Rüzgar ve fotovoltaik güç çevirgeçleri ve şebeke entegrasyonu için gelecek nesil güç elektroniği  
• Biyokütle/biyoatık çeşitlerinin yenilenebilir enerji formuna çevrimini sağlayan biyoenerji 

dönüşüm teknolojileri 
• Biyogaz saflaştırma yöntemleri (membran prosesleri, biyogaz akımındaki siloksanların giderimi 

vb.) 
• Entegre biyoenerji sistemleri (örn. güneş enerjisi ile entegre olabilecek biyoenerji sistemleri) 
• Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli ve jeotermal enerji kaynaklı yenilikçi bölge ısıtma sistemleri 
• Yüksek tesir katsayısına sahip toprak kaynaklı jeotermal ısı pompaları 
• Sera ısıtılmasıve zirai ürünlerin kurutulmasına yönelik jeotermal enerji teknolojileri 
• Evsel uygulamalar için yakıt pilli mikrokojenerasyon (hidrojen üretim alt sistemi ve katalitik yakıcı 

alt sistemi);  
• Yakıt pilleri için güç koşullandırma alt sistemi, kontrol alt sistemi, ısı yönetimi alt sistemi 
• Yakıt pili bileşenleri için inorganik, organik ve metalik membranlar, bipolar/interkonnektör 

tabakalar, membran-elektrot grubu, katalizör teknolojileri, hidrojen saflaştırılması için 
katalizörler, membran/elektrolitler, anot ve katot katalizörler geliştirilmesi 

• Mekanik enerji depolaması olarak pompaj depolamalı hidroelektrik santraller 
• Yenilenebilir güç sistemlerinin akıllı/dağıtık enerji şebekeleriyle yönetimi  
• Büyük ölçekli yenilenebilir enerji tesislerinin şebekeye entegrasyonunu izlemeye ve yönetmeye 

yönelik büyük veri ve veri analitiği içeren teknoloji ve sistemler 
• Elektrikli araçların ve şarj istasyonların şebeke entegrasyonu  
• Lityum iyon batarya teknolojilerine göre daha yüksek teknik özelliklere sahip olabilme 

potansiyeline sahip bataryalar 
• Ulaşım sektöründe dizel yakıtı ve bina sektöründe doğal gaz kullanımına eş değer özelliklere sahip 

olan biyometan üretim teknolojileri.       
 

 
20 https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/tubitak_cp2020_son.pdf  
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20 https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/tubitak_cp2020_son.pdf  
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Yenilenebilir enerji konusunda ülkemizde hali hazırda devam etmekte olan bazı uluslararası iş birliği ve 
proje çalışmalarına örnekler Kutu 3 ve 4’te sunulmuştur. 
 
 

KUTU 3: Türk-Alman Enerji Forumu Yenilenebilir Enerji Başlığı Çalışma Grubu 

 
Enerji sektöründe Türk-Alman stratejik işbirliğinin ve ülkelerarası koordinasyonun geliştirilmesi 
amacıyla 26 Ekim 2018 tarihinde Ankara'da Türk-Alman Enerji Forumu düzenlenmiş ve her iki ülkenin 
Bakanları tarafından niyet mektubu şeklinde imza altına alınmıştır.  
 
Bu kapsamda kurulan gruplardan birisi ‘Yenilenebilir Enerji Çalışma Grubu’ olup, söz konusu bu 
çalışma grubunun işbirliği alanlarından bazıları şunlardır: 
 

• Her iki ülkedeki yenilenebilir enerji düzenleme çerçevesi konularında bilgi alışverişi, 
• Her iki ülkedeki finansal teşvikler ve tanıtım programlarının incelenmesi ve geliştirilmesi, 
• Yenilenebilir enerji teknolojileri ve pazar paylarının arttırılmasına yönelik iki ülke arasındaki 

teknolojik iş birliğinin geliştirilmesi. 
 
Grup çalışmaları dinamik bir çerçevede yürütülmekte olup, gelecek yıllarda ortak Ar-Ge çalışmalarına 
fırsat verecek konularda işbirliği çerçevesinin genişletilmesi mümkün olabilecektir.  
 
Ref: https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/almanya-ile-turkiye-enerjide-
bulusacak-436566.html  
 

 
 

KUTU 4: Türkiye-Danimarka Stratejik Sektör İşbirliği Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi 
Projesi 

 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Danimarka Krallığı Enerji, Kamu Hizmetleri ve İklim Bakanlığı 
arasında 22.06.2018 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı kapsamında Enerji Verimliliği ve 
Yenilenebilir Enerji konularında iş birliklerinin yapılabileceği hususunda mutabık kalınmıştır.  
 
Bu kapsamda, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “Offshore (Deniz Üstü) Rüzgar Enerjisi” 
konularında iş birliği çalışmaları yürütülmektedir. Projenin ilk aşamasında denizde mekansal planlama, 
offshore RES yatırımları için bağlantı hakkı yarışmaları konularında çalıştaylar, eğitimler ve saha 
ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 
 
Projenin ikinci aşaması için aşağıdaki konularda çalışmalar gerçekleştirilmekte olup projenin 2022 
yılında bitmesi planlanmaktadır:  
 

• Offshore RES yatırımları için yarışma esaslarının belirlenmesi,  
• Offshore RES yatırımlarının finansmanı,  
• Yatırımlar için liman ve altyapı gereksinimlerinin tespiti,  
• Türkiye için Offshore RES yatırımları yol haritasının hazırlanması.  

 
Bu alanda hazırlanacak yol haritasının, deniz üstü rüzgar enerjisi bileşenlerinin geliştirilmesi için 
yapılacak Ar-Ge çalışmalarına da ışık tutması beklenmektedir.   
 
Ref: https://www.ruzgarenerjisi.com.tr/turkiye-ve-danimarka-offshore-icin-stratejik-
is-birligi-yapacak/  
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1.5. Enerji Verimliliği Sektöründe Ulusal 
Öncelikler ve Ar-Ge Gereksinimi  
 
Bakanlık koordinasyonunda hazırlanan ve 29/12/2017 tarihindeki Yüksek Planlama Kurulu onayı ile 
02/01/2018 tarihli ve 30289 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Ulusal Enerji 
Verimliliği Eylem Planı (2017-2023)’ enerji verimliliği alanındaki en güncel strateji/uygulama 
belgelerinden biridir.  
 
Söz konusu Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP) kapsamında bina ve hizmetler, enerji, 
ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım sektörlerinde ve bütün sektörleri ilgilendiren yatay konularda 
belirlenen 55 eylem ile enerji verimliliğini arttırmak için yol haritaları belirlenmiştir. 
 
Plan kapsamında toplam 6 kategoride tanımlanan 55 eylem ile 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji 
tüketiminin %14 azaltılması hedeflenmektedir. Plana göre; 2023 yılına kadar kümülatif olarak 23,9 MTEP 
tasarruf sağlanacak ve bu tasarruf için 10,9 milyar ABD Doları yatırım yapılacaktır. Tasarrufların uzun 
zaman süresince etkisi göz önünde bulundurulduğunda 2033 yılında 30,2 milyar ABD Doları tasarruf 
sağlanması ön görülmektedir. 
 
Eylem Planının söz konusu eylem alanlarında izleme ve denetimi düzenli olarak yapılmaktadır. ‘UEVEP 
2017-2018 Gelişimi Özet Raporu21’ eylem planının ilk yılındaki gelişimini, gelecek yıllara ait önlem ve 
tedbirleri belirlemek açısından önem taşımaktadır. Bu sayede; UEVEP kapsamındaki eylemler 
çerçevesinde sadece 2019 yılında kümülatif olarak toplamda 2.744 BTEP enerji tasarrufu (parasal karşılığı 
960 milyon ABD Doları olan) sağlanarak önemli aşama kaydedilmiştir.  
 
Yine bu izleme değerlendirme faaliyetleri kapsamında; sadece 2020 yılı içerisinde de çok sayıda durum 
değerlendirmesi, izleme ve araştırma raporu yayınlanmıştır. Örneğin; Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 
Kantitatif Araştırma Raporu 202022, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde altı tematik 
başlıkta yürütülen elli beş eylemden birisi olan “Farkındalık, Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetlerinin 
Yürütülmesi” kapsamında yapılan izleme-değerlendirmelere yönelik bir araştırma raporudur. Benzer 
şekilde yine 2020 yılı içerisinde yayımlanan; ‘Kojenerasyon Değerlendirme Raporu23’ ve ‘On Yılda 
Verimlilik Artırıcı Projeler Raporu24’ bu kapsamda verilebilecek diğer örnekler arasındadır. 
 
Diğer taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.07.2019 tarihli 105’inci Birleşiminde 
onaylanan ‘Onbirinci Kalkınma Planı’, Türkiye’nin Enerji Verimliliği alanında 2019-2023 yılları arasındaki 
yol haritasını en somut biçimde belirleyen anahtar bir belge olup, Plan aşağıda belirtilen hususlara işaret 
etmektedir: 
 
‘Ana Eylem Başlığı 341: İmalat sanayiinde enerji verimliliği artırılacaktır’ başlığı altında planlanan 
çalışmalar şunlardır: 
 

• 341.1. Sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının verimli olanlarla değiştirilmesine yönelik 
destekleme mekanizması oluşturulacaktır. 

 
21  
https://enerjiapi.etkb.gov.tr//Media/Dizin/EVCED/Raporlar/Ulusal%20Enerji%20Verimlili%C4%9Fi%20Eylem%20P
lan%C4%B1/ulusal_enerji_verimlilig%CC%86i_eylem_plani20172018_gelis%CC%A7imi_o%CC%88zet_raporu.pdf  
22 https://enerjiapi.etkb.gov.tr/media/common/3ba62b2c-482b-4a0b-a3b3-
775ca9371c84_Enerji_Verimliligi_Bilinc_Endeksi_Kantitatif_Arastirma_Raporu_2020.pdf  
23 https://enerjiapi.etkb.gov.tr/media/common/6de09be1-a79f-4fb4-aa58-
09a0059c7216_Kojenerasyon_Degerlendirme_Raporu.pdf  
24 https://enerjiapi.etkb.gov.tr/media/common/200d5460-08f8-4f0d-b381-
8df270738e28_On_Y%C4%B1lda_Verimlilik_Art%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1_Proje_Raporu_5699447.pdf  
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tasarruf sağlanacak ve bu tasarruf için 10,9 milyar ABD Doları yatırım yapılacaktır. Tasarrufların uzun 
zaman süresince etkisi göz önünde bulundurulduğunda 2033 yılında 30,2 milyar ABD Doları tasarruf 
sağlanması ön görülmektedir. 
 
Eylem Planının söz konusu eylem alanlarında izleme ve denetimi düzenli olarak yapılmaktadır. ‘UEVEP 
2017-2018 Gelişimi Özet Raporu21’ eylem planının ilk yılındaki gelişimini, gelecek yıllara ait önlem ve 
tedbirleri belirlemek açısından önem taşımaktadır. Bu sayede; UEVEP kapsamındaki eylemler 
çerçevesinde sadece 2019 yılında kümülatif olarak toplamda 2.744 BTEP enerji tasarrufu (parasal karşılığı 
960 milyon ABD Doları olan) sağlanarak önemli aşama kaydedilmiştir.  
 
Yine bu izleme değerlendirme faaliyetleri kapsamında; sadece 2020 yılı içerisinde de çok sayıda durum 
değerlendirmesi, izleme ve araştırma raporu yayınlanmıştır. Örneğin; Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 
Kantitatif Araştırma Raporu 202022, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde altı tematik 
başlıkta yürütülen elli beş eylemden birisi olan “Farkındalık, Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetlerinin 
Yürütülmesi” kapsamında yapılan izleme-değerlendirmelere yönelik bir araştırma raporudur. Benzer 
şekilde yine 2020 yılı içerisinde yayımlanan; ‘Kojenerasyon Değerlendirme Raporu23’ ve ‘On Yılda 
Verimlilik Artırıcı Projeler Raporu24’ bu kapsamda verilebilecek diğer örnekler arasındadır. 
 
Diğer taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.07.2019 tarihli 105’inci Birleşiminde 
onaylanan ‘Onbirinci Kalkınma Planı’, Türkiye’nin Enerji Verimliliği alanında 2019-2023 yılları arasındaki 
yol haritasını en somut biçimde belirleyen anahtar bir belge olup, Plan aşağıda belirtilen hususlara işaret 
etmektedir: 
 
‘Ana Eylem Başlığı 341: İmalat sanayiinde enerji verimliliği artırılacaktır’ başlığı altında planlanan 
çalışmalar şunlardır: 
 

• 341.1. Sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının verimli olanlarla değiştirilmesine yönelik 
destekleme mekanizması oluşturulacaktır. 

 
21  
https://enerjiapi.etkb.gov.tr//Media/Dizin/EVCED/Raporlar/Ulusal%20Enerji%20Verimlili%C4%9Fi%20Eylem%20P
lan%C4%B1/ulusal_enerji_verimlilig%CC%86i_eylem_plani20172018_gelis%CC%A7imi_o%CC%88zet_raporu.pdf  
22 https://enerjiapi.etkb.gov.tr/media/common/3ba62b2c-482b-4a0b-a3b3-
775ca9371c84_Enerji_Verimliligi_Bilinc_Endeksi_Kantitatif_Arastirma_Raporu_2020.pdf  
23 https://enerjiapi.etkb.gov.tr/media/common/6de09be1-a79f-4fb4-aa58-
09a0059c7216_Kojenerasyon_Degerlendirme_Raporu.pdf  
24 https://enerjiapi.etkb.gov.tr/media/common/200d5460-08f8-4f0d-b381-
8df270738e28_On_Y%C4%B1lda_Verimlilik_Art%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1_Proje_Raporu_5699447.pdf  
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• 341.2. Isı kullanan büyük endüstriyel tesislerde kojenerasyon sistemlerinin yaygınlaştırılması 
sağlanacaktır. 

• 341.3. Örnek enerji verimliliği uygulamalarının tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla, enerji 
verimliliği projeleri yarışmalarla desteklenecek, uygulamaya yönelik mevzuat ve teknik altyapının 
oluşturulması sağlanacaktır. 

• 341.4. Enerji verimli bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve 
ısı ticaretine imkân sağlanmasına yönelik ısı piyasası mevzuatı oluşturulacaktır. 

• 341.5. Verimlilik artırıcı proje uygulama süreçleri iyileştirilerek tasarruf potansiyeli yüksek olan 
projeler desteklenecektir. 

• 341.6. OSB’lerin, Enerji Yönetim Birimi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kuruluşunu 
tamamlayarak Verimlilik Eylem Planlarını hazırlayıp sunmalarına destek verilecektir. 

 
‘Ana Eylem Başlığı 378: Elektrikli makineler sektöründe rekabet gücünün artırılması için gerekli Ar-Ge 
altyapısına yönelik yatırımlar yapılacak, sektörde teknolojik dönüşüm desteklenecektir’ başlığı altında 
planlanan çalışmalar şunlardır: 
 

• 378.5. İl, ilçe ve belde belediyelerinin açık alan aydınlatmasında enerji tasarrufu yapmasına ve 
yerli üretim teçhizatın kullanılmasına ilişkin düzenleme yapılarak yeni nesil aydınlatma 
cihazlarının yerli üretimi desteklenecektir. 

• 378.6. Yerli olarak üretilebilen enerji ekipmanlarının belirlenmesine yönelik envanter raporu 
oluşturulacak ve yerli olarak üretilebilecek ürünlere yönelik ihtiyaç analizi yapılacaktır. 

• 378.7. İhtiyaç duyulan ve rekabet üstünlüğü sağlanabilecek enerji ekipmanlarının üretimine 
öncelik verilecektir. 

 
‘Ana Eylem Başlığı 492: Daha verimli ve kendi enerjisini üreten binalar yaygınlaştırılacaktır’ başlığı altında 
planlanan çalışmalar şunlardır: 
  

• 492.1. Mevcut binalarda enerji verimliliğini teşvik edici desteklemeler yapılacaktır. 
• 492.2. Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistemi kurulacaktır. 
• 492.3. Kendi elektrik ihtiyacını karşılamak amaçlı lisanssız güneş enerjisi santrali ile rüzgâr 

enerjisi santrali uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 
• 492.4. Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi uygulanacaktır. 

 
‘Ana Eylem Başlığı 493: Elektrik şebekelerinin ve sistemlerinin daha da güçlendirilmesi ve esnek hale 
getirilmesi sağlanacaktır’ başlığı altında planlanan çalışmalar şunlardır: 
 

• 493.1. Akıllı şebeke uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. 
• 493.2. Elektrik arzında bölgesel yeterlilik sağlanmaya çalışılacak, elektrik iletim altyapı yatırımları 

sistemin güvenliğini ve bölgelerin arz-talep durumlarını gözetecek şekilde hayata geçirilmeye 
devam edilecektir. 

• 493.3. Elektrikte teknik ve teknik olmayan kayıp oranı azaltılacaktır. Bu çerçevede, teknik 
olmayan kaybı azaltmaya yönelik olarak bilinçlendirme, teşvik ve yaptırım uygulamaları 
oluşturulacak, akıllı sayaç ve uzaktan okuma gibi sistemlerin kullanımı yaygınlaştırılacak ve 
denetimler artırılacaktır. 

 
‘Ana Eylem Başlığı 714. Uluslararası iklim değişikliği müzakereleri ortak fakat farklılaştırılmış 
sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler ilkeleri ile Niyet Edilmiş Ulusal Katkı çerçevesinde sürdürülecek, 
ulusal koşullar ölçüsünde sera gazı emisyonuna neden olan sektörlerde iklim değişikliğiyle mücadele 
edilecek ve iklim değişikliğine uyuma yönelik kapasite artırımı sağlanarak ekonominin ve toplumun iklim 
risklerine dayanıklılığı artırılacaktır’ başlığı altında planlanan çalışmalar şunlardır: 
 

• 714.1. Sera gazı emisyonuna sebep olan binalar ile enerji, sanayi, ulaştırma, atık, tarım ve 
ormancılık sektörlerinde emisyon kontrolüne yönelik Niyet Edilmiş Ulusal Katkı çerçevesinde 
çalışmalar yürütülecektir. 
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• 714.2. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama kapasitesini artırmaya yönelik ulusal 
ve bölgesel uyum stratejilerini içeren planlama, uygulama ve kapasite geliştirme çalışmaları 
yürütülecektir. 

 
Tüm bu strateji ve üst politika dokümanları birlikte değerlendirildiğinde; ülkemizde enerji verimliliği 
teknolojileri ve uygulamaları konusunda Ar-Ge çalışmalarına duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. 
Özellikle yerli ürün, teknoloji ve hizmet araçları üretilmesi konusunda üniversitelerimizde, araştırma 
merkezlerimizde yenilikçi malzeme, yöntem ve sistem geliştirme çalışmalarının yürütülmesi 
gerekmektedir.  
 
Öncelikli bazı Ar-Ge konuları25 aşağıda listelenmiştir: 
 

• Sanayi ve güç üretim tesislerinde mevcut bulunan atık ısının kullanılabilir olmasını sağlayan, 
yüksek tesir katsayısına sahip ısı pompaları 

• Atık su tesislerinde mevcut bulunan atık ısının geri kazanımı için yüksek tesir katsayısına sahip ısı 
pompaları 

• Veri merkezi kaynaklı atık ısının değerlendirilmesine hizmet eden yüksek tesir katsayısına sahip 
ısı pompaları 

• Yenilikçi ısı pompası teknolojileri ile ısı geri kazanımı amaçlı kullanılan ısı pompaları 
uygulamaları için otomasyon sistemleri 

• Yaklaşık sıfır enerjili bina teknolojilerine yönelik yalıtım, kaplama, pencere camı, çok fonksiyonlu 
akıllı malzemeler ile bina aydınlatma armatürleri ve akıllı bina aydınlatma kontrolü sistemleri  

• Yaklaşık sıfır enerjili bina hedefinin yıllık takibini sağlayan bina enerji yönetim teknolojileri ve 
bina enerji kontrolüne yönelik akıllı sistem teknolojileri 

• Bina veya bina kümesi çapında mikro-kojenerasyon/kojenerasyon veya üçlü üretim teknolojileri 
(elektrik, ısıtma, soğutma ve sıcaksu üretimine yönelik sistemler dahil) 

• Enerji sistemi genelinde binanın akıllı etkileşimini sağlayan talep taraflı katılım teknolojileri 
• Binalarda enerji etkin ısı geri kazanım sistemleri 
• Yaklaşık sıfır enerjili bina hedefi için gerekli olan bina tipi elektrik ve/veya termal ısı depolama 

teknolojileri 
• Geleceğe yönelik akıllı enerji sistemi senaryolarının değerlendirilmesi için akıllı enerji sistemi 

modelleme yazılımları (saatlik ve günlük olarak elektrik, ısı/soğuk ve gaz üretimi, dağıtımı, güç ile 
bina ve ulaşım sektörlerini çapraz olarak kesen depolama yöntemleri ve sektörlerarası kullanımı 
için enerji sistemi modellemesi sağlayan yenilikçi sistemler) 

• Akıllı enerji sistemleri planlamasını coğrafi bilgi sistemleri ile birleştiren çözümler 
• Enerji kullanım davranışlarına yönelik büyük veri ve veri analitiği teknolojileri 
• Enerjide kendine yeten bina kümelerine yönelik büyük veri ve veri analitiği teknolojileri 
• Dağıtım sistemlerinde güç kalitesini iyileştiren sistemler (aktif güç filtreleri; statik kompanzatör 

sistemleri; reaktif güç kompanzasyonu) 
• Elektrik iletim/dağıtım şebekelerinde yeni nesil çevirgeçlere dayalı enerji depolama. 

 
 
 
Enerji Verimliliği konusunda ülkemizde hali hazırda devam etmekte olan bazı uluslararası iş birliği ve 
proje çalışmalarına örnekler Kutu 5 ve 6’da sunulmuştur. 
 
 
 
 

 
25 https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/tubitak_cp2020_son.pdf  
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• 714.2. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama kapasitesini artırmaya yönelik ulusal 
ve bölgesel uyum stratejilerini içeren planlama, uygulama ve kapasite geliştirme çalışmaları 
yürütülecektir. 

 
Tüm bu strateji ve üst politika dokümanları birlikte değerlendirildiğinde; ülkemizde enerji verimliliği 
teknolojileri ve uygulamaları konusunda Ar-Ge çalışmalarına duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. 
Özellikle yerli ürün, teknoloji ve hizmet araçları üretilmesi konusunda üniversitelerimizde, araştırma 
merkezlerimizde yenilikçi malzeme, yöntem ve sistem geliştirme çalışmalarının yürütülmesi 
gerekmektedir.  
 
Öncelikli bazı Ar-Ge konuları25 aşağıda listelenmiştir: 
 

• Sanayi ve güç üretim tesislerinde mevcut bulunan atık ısının kullanılabilir olmasını sağlayan, 
yüksek tesir katsayısına sahip ısı pompaları 

• Atık su tesislerinde mevcut bulunan atık ısının geri kazanımı için yüksek tesir katsayısına sahip ısı 
pompaları 

• Veri merkezi kaynaklı atık ısının değerlendirilmesine hizmet eden yüksek tesir katsayısına sahip 
ısı pompaları 

• Yenilikçi ısı pompası teknolojileri ile ısı geri kazanımı amaçlı kullanılan ısı pompaları 
uygulamaları için otomasyon sistemleri 

• Yaklaşık sıfır enerjili bina teknolojilerine yönelik yalıtım, kaplama, pencere camı, çok fonksiyonlu 
akıllı malzemeler ile bina aydınlatma armatürleri ve akıllı bina aydınlatma kontrolü sistemleri  

• Yaklaşık sıfır enerjili bina hedefinin yıllık takibini sağlayan bina enerji yönetim teknolojileri ve 
bina enerji kontrolüne yönelik akıllı sistem teknolojileri 

• Bina veya bina kümesi çapında mikro-kojenerasyon/kojenerasyon veya üçlü üretim teknolojileri 
(elektrik, ısıtma, soğutma ve sıcaksu üretimine yönelik sistemler dahil) 

• Enerji sistemi genelinde binanın akıllı etkileşimini sağlayan talep taraflı katılım teknolojileri 
• Binalarda enerji etkin ısı geri kazanım sistemleri 
• Yaklaşık sıfır enerjili bina hedefi için gerekli olan bina tipi elektrik ve/veya termal ısı depolama 

teknolojileri 
• Geleceğe yönelik akıllı enerji sistemi senaryolarının değerlendirilmesi için akıllı enerji sistemi 

modelleme yazılımları (saatlik ve günlük olarak elektrik, ısı/soğuk ve gaz üretimi, dağıtımı, güç ile 
bina ve ulaşım sektörlerini çapraz olarak kesen depolama yöntemleri ve sektörlerarası kullanımı 
için enerji sistemi modellemesi sağlayan yenilikçi sistemler) 

• Akıllı enerji sistemleri planlamasını coğrafi bilgi sistemleri ile birleştiren çözümler 
• Enerji kullanım davranışlarına yönelik büyük veri ve veri analitiği teknolojileri 
• Enerjide kendine yeten bina kümelerine yönelik büyük veri ve veri analitiği teknolojileri 
• Dağıtım sistemlerinde güç kalitesini iyileştiren sistemler (aktif güç filtreleri; statik kompanzatör 

sistemleri; reaktif güç kompanzasyonu) 
• Elektrik iletim/dağıtım şebekelerinde yeni nesil çevirgeçlere dayalı enerji depolama. 

 
 
 
Enerji Verimliliği konusunda ülkemizde hali hazırda devam etmekte olan bazı uluslararası iş birliği ve 
proje çalışmalarına örnekler Kutu 5 ve 6’da sunulmuştur. 
 
 
 
 

 
25 https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/tubitak_cp2020_son.pdf  
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KUTU 5: Türk-Alman Enerji Forumu Enerji Verimliliği Çalışma Grubu 

 
Enerji sektöründe Türk-Alman stratejik işbirliğinin ve ülkelerarası koordinasyonun geliştirilmesi 
amacıyla 26 Ekim 2018 tarihinde Ankara'da Türk-Alman Enerji Forumu düzenlenmiş ve her iki ülkenin 
Bakanları tarafından niyet mektubu şeklinde imza altına alınmıştır.  
 
Bu kapsamda kurulan çalışma gruplarından biri ‘Enerji Verimliliği Çalışma Grubu’ olup, söz konusu 
grubun işbirliği alanlarından bazıları şunlardır: 
 

• Türk Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD) ile Alman Enerji Hizmet Şirketleri (ESCO) 
arasında işbirliği geliştirilmesi, 

• Ülkemizde özel şirketler arasında farklı paydaş gruplarının yer aldığı enerji verimliliği 
konusunda teknik uygulamaların, tecrübelerin, önlemlerin ve teknolojilerinin paylaşıldığı 
enerji verimliliği ağının kurulması, 

• Rekabetçi enerji verimliliği yarışmaları mekanizmasının Türkiye’de geliştirilmesi amacıyla 
katkı sağlanması. 

 
Grup çalışmaları dinamik bir çerçevede yürütülmekte olup, gelecek yıllarda ortak Ar-Ge çalışmalarına 
fırsat verecek konularda işbirliği çerçevesinin genişletilmesi mümkün olabilecektir.  
 
Ref: https://enerji.gov.tr/enerji-verimliligi-ve-cevre-dairesi-baskanligi-uluslararasi-
projeler  
 

 
 

KUTU 4: Türkiye-Danimarka Stratejik Sektör İşbirliği Verimli ve Düşük Karbonlu 
Isıtma ve Soğutma Projesi 

 
Bölgesel ısıtma sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla, yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarından azami 
biçimde faydalanılmasına yönelik ısı mevzuatı altyapısının oluşturulması amacıyla Bakanlığımız ile 
Danimarka Enerji, Kamu Hizmetleri ve İklim Bakanlığı arasında 29 Mart 2017 tarihinde "Stratejik 
Sektör İşbirliği (SSİ) Projesi Anlaşması" imzalanmış ve projenin 1. Fazı 2019 yılı sonunda 
tamamlanmıştır. 
 
Türkiye-Danimarka Stratejik Sektör İşbirliği Verimli ve Düşük Karbonlu Isıtma ve Soğutma Projesi ile 
Türkiye’de etkin işleyen bir ısı piyasasının oluşturulması amacıyla ısı mevzuatı çerçevesinin 
oluşturulması, ısıtma-soğutma tedarik kaynaklarının fayda-maliyet analizleri sonucunda ortaya çıkan 
iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve uluslararası deneyimlerin paylaşılmasına yönelik çalışmalar 
yürütülmüştür.  
 
2020-2023 yılları arasında yürütülecek olan Projenin ikinci fazında teknik kılavuzların geliştirilmesi, 
kojenerasyon ve bölgesel ısıtma sistemlerinin kapsamlı analizinin yapılması, ön fizibilite ve farkındalık 
artırıcı çalışmalar yürütülecektir. 
 
Ref: https://enerji.gov.tr/enerji-verimliligi-ve-cevre-dairesi-baskanligi-uluslararasi-
projeler  
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Anahtar Not-1: ‘Rüzgar ve Deniz Enerjisi 
Potansiyel Atlaslarının Hazırlanması Projesi’ 

Çıktıları, Ar-Ge Çalışmaları İçin Bir Veri Destek 
Aracı Özelliği de Taşımaktadır.  

 
 
Rüzgar ve Deniz Enerjisi Potansiyel Atlaslarının Hazırlanması Projesi kapsamında, Türkiye Rüzgâr 
Enerjisi Potansiyeli Atlası (REPA) güncellenmiş olup, elde edilen rüzgar kaynak bilgileri; yer seviyesinden 
100 metre yükseklikteki yıllık ortalama rüzgar hızlarına ait veriler, kullanılamaz nitelikteki sahalar ve yeni 
türbin teknolojilerine ait teknik değerler birlikte değerlendirilerek, ülkemizin rüzgar enerjisi kapasitesine 
yönelik veriler güncellenmiştir.  
 
Yer seviyesinden 100 metre yükseklik için Türkiye geneli, coğrafi bölgeler ve iller bazında; yıllık ortalama 
rüzgar hızı, güç yoğunluğu ve kapasite faktörü haritalarının tamamı güncellenmiş ve Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığı internet sayfasında yayımlanmıştır26.  
 
Ayrıca, yer seviyesinden 100 metre yükseklikteki yıllık ortalama rüzgar hızları (7-7,5 , 7,5-8, 8,-8,5 ve 8,5 
m/s den fazla) ve deniz derinlikleri (< 50, 50-100, 100-150, 150-200 metre) bazında deniz üstü rüzgar 
enerjisi potansiyeli belirlenerek bu alanlara kurulabilecek kapasite hesaplanmıştır. 

 
Dalga yüksekliği, dalga enerji yoğunluğu, dalga enerjisi potansiyeli, farklı yineleme dönemlerine sahip 
ekstrem dalgaların uç değer istatistiklerinin grafikleri, su tuzluluğu, su yoğunluğu ve sıcaklığı için zamana 
bağlı değişim grafikleri, dalga enerjisi akısının ortalama ve mevsimsel/aylık değişimleri, dalga enerjisinin 
akı indeksi ve güç yoğunluğu haritalarını içeren  Deniz Enerjisi Potansiyel Atlası (DEPA) verileri 
kullanılarak, Türkiye dalga enerji potansiyeli belirlenmiş ve seçilen 2 alan için bu enerji kaynağından 
üretilebilecek elektrik enerjisi miktarları hesaplanmıştır. 
 
Bu doğrultuda söz konusu proje vasıtasıyla güncellenen veriler; üniversitelerimizin karasal rüzgar enerjisi, 
deniz üstü rüzgar enerjisi, dalga enerjisi ile ilgili Ar-Ge çalışmaları için önemli bir veri destek aracı niteliği 
taşımaktadır. 
 

Anahtar not sonu  

 
26 https://repa.enerji.gov.tr/REPA/  
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Anahtar Not-1: ‘Rüzgar ve Deniz Enerjisi 
Potansiyel Atlaslarının Hazırlanması Projesi’ 

Çıktıları, Ar-Ge Çalışmaları İçin Bir Veri Destek 
Aracı Özelliği de Taşımaktadır.  
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taşımaktadır. 
 

Anahtar not sonu  

 
26 https://repa.enerji.gov.tr/REPA/  
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Anahtar Not-2: ‘Kamu Binalarında Enerji 
Verimliliği Projesi’ Üniversiteler İçin Uygulama ve 

Ar-Ge Fırsatları Oluşturabilir.  
 
Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi27; Dünya Bankası tarafından, Hazine ve Maliye 
Bakanlığının mali güvencesinde fonlanan bir projedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) desteği 
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) tarafından uygulanacaktır. Beş yıl 
sürmesi planlanan ve 500-700 kamu binasını yenilemeyi hedefleyen proje ile kamu binalarının enerji 
verimli bir şekilde yenilenmesi ve enerji tasarrufu sağlanacaktır. 
 
"Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi" ne dahil olacak kamu binalarının seçiminde 
deprem açısından güçlendirme ihtiyacı olmaması, en az 5 yaşında ve son 10 yılda enerji verimliliğine esas 
komple bir iyileştirme yapılmamış olması gibi temel unsurlar esas alınacaktır. Projede öngörülen 
iyileştirme önlemleri bina dış cephe iyileştirmesi (dış cephe, çatı yalıtımları, pencere ve kapı değişimleri), 
ısıtma / soğutma sistemlerinin değiştirilmesi, güneş enerjisi ile sıcak su elde edilmesi, pompalar / fanlar 
ve aydınlatma elemanlarının enerji verimliliği yönünden iyileştirilmesi ve bazı yenilenebilir enerji 
uygulamalarını (PV panelleri, güneş enerjili su ısıtma, jeotermal ısı pompaları) içerecektir. 
 
Proje yatırımları öncelikle yüksek enerji tüketimi ve daha kısa geri ödeme süreleri olan kamu binalarına 
odaklanacaktır. Proje kapsamında Türkiye’de yer alan kamu binalarının (okul, hastane, idari binalar, 
üniversite kampüsleri) enerji etütlerinin yapılması28, enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesi, enerji 
verimlilik düzeylerinin ve elde edilecek tasarruf seviyelerinin tespit edilerek yatırım maliyetleri ile birlikte 
raporlanması ve uygun bulunan kamu binalarının mekanik ve elektrik tadilat projelerinin hazırlanarak 
enerji verimliliği iyileştirmelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
 
Bu doğrultuda söz konusu proje; kamuya ait üniversite kampüslerinin enerji verimliliği yatırımlarını 
destekleme fırsatı sunmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Anahtar not sonu 

 
27 https://kamuenerji.csb.gov.tr/proje-hakkinda-genel-bilgi-i-96445  
28 https://kamuenerji.csb.gov.tr/projenin-bilesenleri-i-91996  

 
KABEV projesinin yukarıda açıklanan ve kamu üniversitelerine ait kampüslerde acil uygulanması 
gerekli enerji verimliliği çözümlerine direkt destek verme fırsatı yanında, oluşturduğu bazı Ar-Ge 
çalışmaları fırsatları da söz konusudur.   
 
Örneğin projenin yenilikçi bileşenlerinden biri olan Bileşen 1b’in kapsamı; geleneksel enerji etüdü-
tasarım/inşaat sözleşmelerinden farklı olarak, Enerji Servis Firmaları olarak bilinen ESCO tabanlı 
sözleşme yapısını geliştirmeye, risk ve belirsizliklerini azaltmaya yöneliktir. Bu bileşen kapsamında, 
üniversitelerimiz için Ölçme ve Doğrulama (Measurement and Verification, M&V) ihtiyacının 
giderilmesi amacıyla ‘Yeni Yöntem ve Araçlar’ geliştirme fırsatı söz konusudur. 
 
Benzer şekilde projede bir diğer yenilikçi bileşen (Bileşen 1c) vasıtasıyla da, ‘Pilot yaklaşık sıfır enerjili 
binalar (nearly – Zero Energy Buildings, nZEB)’ geliştirilmesi hedeflenmektedir. Projede entegre 
tasarım ve yapım tekniklerinin, yenilikçi ve etkin enerji verimliliği çözümlerinin, ve son olarak yeni, 
yerli ve yenilenebilir teknolojilerin geliştirilmesi yönündeki ihtiyaçlar, üniversitelerimiz için yeni Ar-
Ge çalışmaları/projeleri fırsatı oluşturabilecektir. 
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YEŞİL KAMPÜS 
TASARIM VE 

UYGULAMALARI  

2.1. Giriş 
 
Yeşil Kampüs; yer seçimi, tasarım, inşaat, işletme, bakım, tadilat, yıkım ve atıkların bertarafını kapsayan 
yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevreye asgari düzeyde zarar 
veren üniversite yerleşkesi olarak isimlendirilmektedir. Üniversite bazında ifade etmek gerekirse; kendi 
faaliyetlerini gerçekleştirirken çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan ortaya çıkan olumsuz etkileri en aza 
indirmek için çalışan ve topluma sürdürülebilir bir yaşam biçimi konusunda öncülük eden yüksek öğretim 
kurumu olarak tanımlanabilir. Tanımı itibariyle aynı anlamı veren fakat farklı kelimelerden oluşmuş çok 
sayıda kavram aynı amaçla kullanılmaktadır. Bu kavramlardan bazıları şunlardır:  
 
Sürdürülebilir Kampüs, Sürdürülebilir Üniversite, Yeşil Kampüs, Sürdürülebilir ve Akıllı Kampüs, Yeşil 
ve Akıllı Kampüs, Ekolojik-Kampüs 
 
Bu bölümde incelenecek konular tüm bu kavramlara hitap etmektedir. Söz konusu bu kavramların ortaya 
çıkması kendiliğinden değildir ve çıkışlarına öncülük eden bazı tanımlamalar Kutu-1, 2 ve 3’te verilmiştir. 
 
  

KUTU 1: Sürdürülebilir Gelişme/Kalkınma Nedir? 
 

 
Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk olarak Haziran 1972 yılında İsveç’in 
Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Konferansı'nda 
kullanılmıştır. Konferansın temel çıktısı olan Stockholm Deklarasyonu'nda 
(bildirgesinde) çevrenin taşıma kapasitesine dikkat çeken, kaynak 
kullanımında kuşaklararası hakkaniyeti gözeten, ekonomik ve sosyal 
gelişmenin çevre ile bağlantısını kuran ve kalkınma ile çevrenin birlikteliğini 
vurgulayan ilkeler, sürdürülebilir kalkınma kavramının temel dayanaklarını 
ortaya koymuştur. 
 
‘Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün 

vermeksizin günümüz kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir gelişme modeli’ olan 

2 
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ve Akıllı Kampüs, Ekolojik-Kampüs 
 
Bu bölümde incelenecek konular tüm bu kavramlara hitap etmektedir. Söz konusu bu kavramların ortaya 
çıkması kendiliğinden değildir ve çıkışlarına öncülük eden bazı tanımlamalar Kutu-1, 2 ve 3’te verilmiştir. 
 
  

KUTU 1: Sürdürülebilir Gelişme/Kalkınma Nedir? 
 

 
Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk olarak Haziran 1972 yılında İsveç’in 
Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Konferansı'nda 
kullanılmıştır. Konferansın temel çıktısı olan Stockholm Deklarasyonu'nda 
(bildirgesinde) çevrenin taşıma kapasitesine dikkat çeken, kaynak 
kullanımında kuşaklararası hakkaniyeti gözeten, ekonomik ve sosyal 
gelişmenin çevre ile bağlantısını kuran ve kalkınma ile çevrenin birlikteliğini 
vurgulayan ilkeler, sürdürülebilir kalkınma kavramının temel dayanaklarını 
ortaya koymuştur. 
 
‘Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün 

vermeksizin günümüz kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir gelişme modeli’ olan 
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‘sürdürülebilir gelişme/kalkınma’, 20. yüzyıl sonlarına doğru dünya gündemine girmiş ve 1990’lı 
yıllarda imzalanan uluslararası antlaşmalarla küresel bir uygulama planı haline gelmiştir.  
 
Sürdürülebilir gelişme/kalkınma anlayışı, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerinde ortak 
paydayı “sürdürülebilirlik” olarak belirlemektedir. Geleceği de sahiplenen bu ortak hedef, herkesin 
temel ihtiyaçları ile daha iyi bir hayata ilişkin beklentilerinin karşılanmasına imkân vermeye yöneliktir. 
Çevre ile sosyoekonomik gelişme arasındaki ilişkileri iyi kurgulanmamış bir kalkınma stratejisinin 
uygulanması, şu anki ihtiyaçları karşılayabilir ancak insanların gelecekteki temel ihtiyaçlarının 
karşılanmasını tehlikeye sokabilir. Çünkü büyümenin hangi sınırdan sonra çevresel felaketlere yol 
açacağı kesin değildir ve çevresel bozulma çoğu zaman geri döndürülemez niteliktedir.  
 
Bu nedenle, ekonomik ve sosyal yapı ile çevre etkileşiminin bütüncül bir şekilde değerlendirilerek 
bugünkü ve gelecekteki nesillerin kalkınmanın getirdiği fırsatlardan hakkaniyetli bir şekilde 
yararlanmasının sağlanması, sürdürülebilir kalkınmanın temel felsefesini oluşturmaktadır. Geçmiş 
deneyimler bu yaklaşımın önemini daha iyi vurgulamaktadır. 
 
Ref: http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/temel-tanimlar/  
 

 
 
Üniversiteler, geçmişten bu yana sosyal, ekonomik ve politik yaşamdaki değişimlerde önemli role sahip 
olmuştur. Ulusal ve küresel boyuttaki bu önemli konumları, üniversiteleri, sürdürülebilir gelişmeyi farklı 
ölçeklerde ve tüm boyutları ile başarmada anahtar kuruluşlardan biri yapmaktadır. Bu durum, kampüs 
içinde ve dışında çevresel ve toplumsal sorumlulukları arttırmaktadır.  
 
Eğitim ve öğretim bu kapsamlı sorumlulukların yerine getirilmesinde en önemli araçtır. Üniversitelerden, 
eğitim, öğretim, araştırma ve bilgi transferi yoluyla sürdürülebilir gelişmenin yenilik merkezleri olması 
beklenmektedir.  
 
Bu kapsamda, sürdürülebilir yeşil üniversite kampüsleri önem kazanmaktadır. Yeşil üniversite kampüsleri 
kavramına öncülük eden uluslarası kavramlardan biri de yeşil gelişme/büyüme kavramıdır (Bknz: Kutu-
2). 
 

KUTU 2: Yeşil Gelişme/Büyüme Nedir? 
 

 
Son dönemde yaşanan ekonomik krizler, iklim değişikliği gibi çevresel ve 
ekonomik problemler, sürdürülebilir kalkınma çerçevesi altında yeşil 
büyüme, yeşil ekonomi, düşük karbonlu ekonomi, sürdürülebilir üretim ve 
tüketim gibi kavramları ortaya çıkarmıştır.  
 
OECD1, UNEP2 gibi uluslararası örgütler “Yeşil büyüme” veya “yeşil 
ekonomi” kavramı çevresel iyileştirmelere katkı sağlayan mal ve hizmetlerin 
yatırım ve tüketimini önceliklendiren bir anlayış olarak tanımlamaktadır. Bu 
bakış açısı ile çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanırken ekonomik gelişme, 
gelir artışı, istihdam ve fakirliğin azaltılmasına da katkı sağlanacağı 

düşünmektedir. Çevreci yatırımlarla sağlanacak faydaların daha net ortaya konulması ile, özellikle 
ekonomik kriz sonrası oluşabilecek isteksizliğin bertaraf edilmesi de amaçlanmaktadır.  
 
Avrupa Birliği ise yeşil ekonominin sürdürülebilir üretim tüketim, enerji verimliliği ve yenilenebilir 
enerji kullanımı ile yeni iş imkânlarının yaratılmasının insan refahının artırılmasıyla yakından ilişkili 
olduğunu öne sürmektedir. Ancak, genel anlamda yeşil ekonomi kavramının neyi kapsadığı net olarak 

 
1 The Organisation for Economic Cooperation and Development / Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
2 United Nations Environment Programme / Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
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1 The Organisation for Economic Cooperation and Development / Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
2 United Nations Environment Programme / Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
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belirlenmediği gibi üzerinde uzlaşılmış bir tanım da bulunmamaktadır. Bu nedenle, ülkeler özgün 
koşulları çerçevesinde kendilerine özel tanımları ortaya koymaktadır. 
 
Ref: http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/temel-tanimlar/  
 

 
Sürdürülebilir üniversite kampüsleri tasarlamak, kapsamlı ve uzun vadeli bir süreç yönetimini 
gerektirmektedir. Bu süreçte, yeşil/sürdürülebilir üniversite kampüslerine yönelik kriterleri oluşturmak; 
altyapısal, yönetimsel ve işletmeye dair düşünmeyi gerektiren en önemli birleşenlerden biridir. Bu 
kapsamda yol gösterici ilk araçlardan biri ‘Sürdürülebilir/Yeşil Üniversiteler Deklarasyonu’ dur (Bknz: 
Kutu-3).  

 
KUTU 3: Sürdürülebilir/Yeşil Üniversiteler Deklarasyonu (Tallories Deklarasyonu) 
nedir?  
 

 
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 birini olmuştur. 
Günümüzde, ellinin üzerinde ülkeden 500’ün üzerinde 
üniversite bu deklarasyonu imzalamıştır 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 etmiştir: 
 

• Çevresel olarak sürdürülebilir bir gelecek için sorunları ele almada kamuoyunun, devletlerin, 
endüstrinin, kuruluşların ve üniversitelerin çevre farkındalığının ter 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 ede ceği 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 için üniversitelerin kapasitesini artırmak 

için ilk ve orta okullarla işbirlikleri oluşturmak, 
 
Ref: http://ulsf.org/talloires-declaration/  
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2.2. Yeşil Kampüs Tasarımı 
 
Üniversiteler, çevresel sorunların çözümündeki ve toplumsal bilincin arttırılmasındaki etkin rollerine 
rağmen, birçok kurum gibi doğrudan ya da dolaylı yoldan çevre üzerinde baskı unsuru yaratmaktadır. Bu 
özel konumları, sürdürülebilir kampüs tasarımlarının önemini arttırmaktadır.  
 
Bu anlayışla, tüm dünyada, çevre duyarlı, enerji etkin yöntemleri kullanan, üniversite personeli ve 
öğrencilerinin yanı sıra, bulunduğu şehre toplumsal ve ekonomik boyutta kalkınma sağlamayı amaçlayan 
“sürdürülebilir üniversite kampüsü” tasarımları ve uygulamaları yaygınlaşmaktadır.  
 
Sürdürülebilir yeşil kampüsler, enerji tüketimi ve emisyonların azaltılmasında, atık yönetiminin 
iyileştirilmesinde, kampüs içinde ve dışında farklı birimlerin birlikte çalışmasında, teknoloji üretiminde 
sürdürülebilir yöntemlerin kullanılmasında önemli rol oynamaktadır. Yeşil kampüs yaklaşımının 
anlaşılması amacıyla çizilen şemalar Şekil 1’de gösterilmiştir. 
 
Üniversite kampüslerinde sürdürülebilirlik kriterlerinin uygulanması; yağmur suyu ve atık suların 
yeniden kullanıldığı ve enerji verimliliğin arttırıldığı su ve enerji etkin tasarımlar ile ekonomik kazançlar; 
yeşil binalar ve yenilenebilir enerji odaklı tasarımlar ile binaların içinde ve kampüs içi ve çevresinde hava 
kalitesinin ve konfor özelliklerinin arttırıldığı fiziksel kazançlar; çevre kirliliğinin önlendiği, iklim 
değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltıldığı ve sağlıklı toplum odaklı tasarımlar ile ise sosyal kazançlar 
sağlamaktadır. Bu süreçte başarılı bir kampüs gelişimi, bütünleşik yaklaşımlar ile mümkün olmaktadır. 
 
 

 (a) 

 
 

 
(b) 

 
 
 
Şekil 1. (a) Temiz enerjili kampüs yaklaşımı, (b) Yeşil kampüs yaklaşımı. 
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KUTU 4: GHG (Greenhouse Gas) Emisyon Protokolü Kurumsal Sera Gazı Salım 
Kategorileri Nelerdir? 
 
 
Kapsam 1 – Doğrudan seragazı salımları: Kurumların sahip olduğu ya da doğrudan kontrol ettiği tüm 
sabit ve hareketli yakma sistemleri esaslı salımları kapsamaktadır. Tüm sahip olunan, kiralanmış, ‘lease’ 
edilmiş mevcutlar, bu kaynaklara dahildir. Kapsam sınırı ‘kontrol’ edilebilen tüm salım kaynaklarıdır.  
 
Kapsam 2 – Dolaylı enerji seragazı salımları: Satın alınan enerjiden kaynaklanan salımlar bu sınıfa 
girmektedir. Bu kaynak kullanılan şebeke elektriği, ısıtma/soğutma ve proses amaçlı satın alınan buhar 
ve /veya sıcak suyu kapsamaktadır.  
 
Kapsam 3 – Diğer dolaylı seragazı salımları: Kurumun faaliyetleri sonucu oluşan ve doğrudan enerji 
kullanımından kaynaklanan sera gazı salımları dışında olmakla birlikte yine de kendi kontrolü altındaki 
salımları içermektedir. Bu salımlar firmanın tedarik zinciri ya da satış ve tüketici etkinliklerinden, 
çalışan seyahatleri ya da alt-yüklenici faaliyetlerinden kaynaklanabilir. 
 
Hesaplamalarla ilgili dikkate alınması gerekli diğer hususlar şunlardır: 
 

• GHG Protokolü 1 ve 2 nolu kapsamların hesaplanmasını zorunlu kılmaktadır. Buna karşılık 3 
nolu kapsam çerçevesindeki salımların hesaplanması isteğe bağlıdır.  
 

• GHG protokolü, Kyoto Protokolünün kapsadığı aşağıda belirtilen altı (6) seragazını içerir: 
Karbondioksit (CO2), Metan (CH4), Azot oksit (N2O), Hidroflorokarbonlar (HFCs), 
Perflorokarbonlar (PFCs) ve Kükürt Heksaflorid (SF6).  

 
• Tüm sera gazlarının etkisi CO2 eşdeğeri cinsinden ölçülmektedir. CO2 eşdeğeri; CO2 haricinde 

diğer sera gazlarının aynı miktar CO2’ye kıyasla kaç kat daha fazla ısı tutabilme kapasitesine 
sahip olduğunu göstermektedir. 

 
 

 
Üniversitelerin sürdürülebilirliği; “aktivitelerin ekolojik açıdan duyarlılığı, sosyal ve kültürel açıdan 
adaletli olması ve ekonomik olarak canlılığı” ile tanımlanmaktadır. Genel anlamı ile üniversite 
kampüslerinde sürdürülebilir gelişmenin ilkeleri şu şekilde sıralanmıştır: 
 
• Kurumun vizyon, misyon ve yönetimi bağlamında, sosyal, etik ve çevresel sorumlulukların netlik 

içinde belirlenmesi ve bütünlüğünün sağlanması, 
 

• Öğretim sisteminin bütününde sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğin bütünlüğü, eleştirel 
düşünme ve disiplinler arası ilişkilere bağlılık, 

 
• Sürdürülebilirlik araştırmalarına adanmışlık ve tüm araştırmalarda sürdürülebilirliğin birleşenlerinin 

düşünülmesi, 
 
• Diğer eğitim kurumları, yönetim birimleri, sivil toplum kuruluşları ve sanayi kuruluşları ile işbirlikleri 

oluşturularak toplumun daha geniş kesimlerine ulaşmak, 
 
• Yerel özellikler bağlamında sıfır karbon/su/atık hedefini sağlamak için kampüs planlaması, tasarımı, 

gelişimi ve yönetimi, 
 
• Toplum, öğrenciler ve çalışanlar için kaliteli yaşam, eşitlik ve çeşitliliği güçlendirecek politika ve 

uygulamaların geliştirilmesi, 
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• Yaşayan bir laboratuar olarak kampüslerde, çevreyi öğrenmeye yönelik dönüşüm sürecinde 
öğrencilerin etkin katılımının sağlanması, 

 
• Kültürel çeşitliliğin desteklenmesi, farklı kültürleri kapsamak, 
 
• Ulusal ve uluslararası ölçekte üniversiteler arası işbirliğinin desteklenmesi. 

 
Yukarıda belirtilen bütünsel yaklaşımın anlaşılabilirliğine örnek olacak bir şematik çizim Şekil 2’de 
gösterilmiştir.  
 
Sürdürülebilir gelişmeyi başarmak için değişim sürecine destek olacak güçlü stratejilere ihtiyaç vardır. Bu 
stratejileri oluşturmak için engelleri ve yol göstericileri iyi anlamak, hedeflere bağlı kalmak, üniversite ve 
toplumu bu hedeflere ulaştıracak bir vizyon geliştirmek gerekmektedir.  
 
Kurumsal değişim süreçleri genellikle yukarıdan-aşağı ya da aşağıdan-yukarı modeller ile karakterize 
edilmektedir. Ancak en iyi stratejiler genellikle bu iki modelin birleşimini içermektedir. Üniversiteler için 
bu durum incelendiğinde üst düzey yönetimin oluşturacağı liderliğin vazgeçilmez olduğu, çalışanlar ve 
öğrenci hareketlerinin de süreçte önemli rol oynadığı görülmektedir.  
 
Sürdürülebilir gelişme kültürel değerlere dayanmaktadır. Bu nedenle aşağıdan-yukarı yaklaşımı kurumsal 
sürdürülebilirliğe geçişte anahtar olsa dahi tek başına hedefe ulaşmakta yetersiz kalmaktadır. Aynı şekilde 
yukarıdan-aşağı yaklaşımı da üniversitelerin yarı özerk doğasına aykırı düşeceği gibi, merkeziyetçi 
yaklaşımların tek başına uygulanması başarılı uygulamaların gerçekleşmesini zorlaştıracaktır.  
 
Başarılı bir gelişme tüm grupların başarıya ulaşmak için çalıştığı ortak bir vizyonu ve öngörüyü paylaşması 
ile mümkündür. Çalıştaylar, seminerler ve anketler, üniversite topluluğunun ve yerel toplumun kendi 
kentlerinin geleceğine yönelik vizyon oluşturma sürecine dahil edilmesi için olumlu araçlardır. 
 
 

 
 

 
 

 
 
Şekil 2. Üniversitelerde sürdürülebilirlik için bütünsel yaklaşıma ait örnek şema. 
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Çizelge 1. Sürdürülebilir/Yeşil Kampüs Kavramsal Boyutlarının Açıklanması3 

 
Kavramsal 
Boyut   

Kısa Tanımlama  

 
Sosyal   

 
Sürdürülebilirliğin sosyal boyutu üniversitenin kendi içindeki resmi ve gayri resmi 
yapılanmalar ve üniversitenin dışarıdaki toplum ile ilişkisi olmak üzere içsel ve dışsal 
iki aşamada değerlendirilmelidir.  
 
İçsel olarak anahtar konu, öğrencilerin, akademisyenlerin, işletmecilerin, yüksek 
kademe yöneticilerin ve diğer ilgili grupların desteğinin ortak bir vizyon çerçevesinde 
birleşmesini sağlamaktır.  
 
Üniversitelerin öncelikle uygulamaya yönelik kaynakların yeterliliğini; finans, insan 
kaynakları, yönetim ve dışarısı ile olan bağlantılarının etkinliğini; herkes için açık ve 
şeffaf olup olmadığını; eğitimin yanı sıra öğretime verdiği önceliğini değerlendirmesi 
gerekmektedir. Bu sorulara verilecek yanıtlar sürdürülebilir gelişmeye yönelik önemli 
bir kontrol listesi oluşturacaktır. 
  

 
Ekonomik 

 
Üniversiteler, yakın çevreleri için, birincil işveren, yatırımcı ve tüketici konumundadır. 
Yerel iş olanaklarına, sürdürülebilir yatırımlara ve yeşil üretim stratejilerine doğrudan 
ya da dolaylı verilen destekler, sürdürülebilirliği tüm tedarik zincirine yaymada önemli 
katkı sağlayacaktır. Ancak, kaynaklarının azalması ve sınırlı olması süreçte ekonomik 
zorlukların başında gelmektedir.  
 
Sürdürülebilir ortaklıkların işletimine yönelik yatırımları ve gelecekteki sermayeyi 
koruyabilecek enerji ve su gibi anahtar kaynak ve materyallerin yönetimi önem 
kazanmaktadır.  
 
Her üniversite kendine özgü bir yaşam döngüsüne sahiptir ve bağlı olduğu yerel 
özellikler farklılık göstermektedir. Bu nedenle üniversitelerin kendi koşullarına uygun 
olan çerçeveyi oluşturmaları gerekmektedir. 

 
Çevresel 

 
Üniversiteler çevresel sorunların mikro evrenleridir. Bunun nedeni üniversite içindeki 
toplumun sera gazı emisyonlarından gürültü kirliliğine kadar çevreye dair tüm 
sorunlarla karşılaşıyor olmasıdır. Bu doğrultuda, bir üniversite, kente dair tüm 
mekansal planlama, yönetim, büyüme ve gelişme ve ihtiyaçların sağlanması noktasında 
yer aldığı yerleşime bağlıdır.  
 
Finans, üretim ve satın alma ya da insan kaynakları gibi konular ise bu birleşenlere 
bağlıdır. Bu nedenle, üniversitelerin temel hedefi, eğitim, araştırma ve topluma 
erişebilmek olsa da bağlı oldukları yerleşime dair kaynak tüketimi, karbon emisyonları, 
atıklar ve kirliliğe karşı da önemli sorumluluklar taşımaktadırlar.  
 
Ancak esas zorluk, üniversitelerin bu faaliyetlerini sürdürürken çevrede yarattığı 
olumsuz etkilerin yanı sıra bu etkiyi yaratan aktivitelerin de iyi tanımlanmasıdır. Bir 
başka deyişle, enerji; karbon; iklim değişikliği; su; atık ve biyoçeşitlilik gibi çevresel 
parametreler ile planlama; kampüs tasarımı ve gelişimi ve ofisler, laboratuarlar, bilgi 
teknolojileri ve erişim gibi yönetimsel parametreler anahtar müdahale alanlarını 
oluşturmaktadır. 
  

 
3 S. Ö. Oktaya ve P. Ö. Küçükyağcı, Üniversite Kampüslerinde Sürdürülebilir Tasarim Sürecinin İrdelenmesi, II. 
Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS 2015), 28-30 Mayıs 2015, Türkiye 
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KUTU 5: “UNEP Yeşil/Sürdürülebilir Üniversite Aracı/Rehberi4” Nedir? 
 
 
UNEP, üniversitelerin yeşil, kaynak etkin ve düşük karbon kampüs oluşturma sürecinde kendi dönüşüm 
stratejilerini geliştirmeleri ve uygulamalarına destek olmak amacı ile bir araç/rehber yayınlamıştır. 
Odak noktası üniversite kampüslerinin sürdürülebilir planlaması, tasarımı, gelişimi ve yönetimidir. 
Ayrıca rehber, üniversitelerin küresel platformda sürdürülebilirlik performanslarını arttırmayı 
hedeflemektedir. Rehber kısa ve uzun vadeli hedefler için aşağıda listelenen dört ana kategori 
tanımlamıştır:  
 

• 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 

 
Ref: 
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11964/Greening%20University%20Toolkit
%20V2.0.pdf?sequence=1&isAllowed=y   
 

 
 

KUTU 6: “Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı Tüzüğü/Rehberi5” Nedir? 
 
 
Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı (ISCN / International Sustainable Campus Network), 
sürdürülebilir kampüs uygulamalarını gerçekleştirmek için üniversiteler, ortak kampüsler ve kolejlerin 
bilgi, fikir, deneyim alışverişini desteklemek üzere küresel bir forum oluşturmakta ve öğrenim ve yenilik 
yoluyla sürdürülebilirliğin tüm birleşenlerinin gelişiminde devamlılığı sağlamayı amaçlamaktadır. 
 
ISCN 2010 yılında ve Küresel Üniversite Liderleri Forumu (GULF / Global University Leader Forum) 
ile birlikte, üniversitelere sürdürülebilir kampüslerin tasarım sürecinde, kendi önceliklerini ve 
hedeflerini kurgulayabilmeleri için genel bir çerçeve sunma amacı ile Sürdürülebilir Kampüs Tüzüğü’nü 
hazırlamıştır. 
 
Bütünleştirici özelliği ile tüzük çerçevesinde, sürdürülebilirliği kapsamlı şekilde ele alabilmek için 
aşağıda belirtilen üç temel ilkeyi tanımlanmıştır: 
 

• 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 hedeflerini tanımlamak ve performanslarını düzenli olarak ISCN’e raporlamakla yükümlü 
kılınmıştır. 
 
Ref: 
http://bildungskoalition.ch/media/medialibrary/2012/02/ISCNGULF_Charter_Guidelines_2010102
7.pdf  
 

 
 

 
4 UNEP, Greening Universities Toolkit V2.0, 2014. 
5 ISCN, Implementation Guidelines to the ISCN-GULF Sustainable Campus Charter, 2010. 
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4 UNEP, Greening Universities Toolkit V2.0, 2014. 
5 ISCN, Implementation Guidelines to the ISCN-GULF Sustainable Campus Charter, 2010. 
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Günümüzde üniversiteler farklı yaklaşım ve aşamalarla yeşil/sürdürülebilir kampüs ve üniversite olma 
sürecine katılmaktadır. Bu konuda standart bir yaklaşım ve model bulunmamakla birlikte benzer 
parametreleri ve göstergeleri kapsayan kavramsal modeller söz konusudur. Bu konuya yönelik olarak 
örnek bir kavramsal modele6 ait şema Şekil 3’te gösterilmiştir. 
 
 

 

 
 
 
Şekil 3. Sürdürülebilir/yeşil üniversite tasarım süreci ve parametreleri için örnek bir model6 

 
 
Diğer taraftan UNEP ve ISCN rehberlerinin birlikte değerlendirilmesinin sonucunda; sürdürülebilir/yeşil 
üniversite oluşturmak amacıyla (Gebze Teknik Üniversitesi, Çayırova Kampüsü için) gerçekleştirilen 
örnek bir durum çalışmasının öncelikli başlık ve stratejileri Çizelge 2’de verilmiştir.    

 

 
6 S.A. Günerhan, H. Günerhan, Türkiye İçin Sürdürülebilir Üniversite Modeli, Mühendis ve Makina, cilt 57, sayı 682, 
s. 54-62. 
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Çizelge 2. Örnek Durum Çalışması7 (Gebze Teknik Üniversitesi, Çayırova Kampüsü) 
 

Öncelikli Ana Başlıklar Öncelikli Hedefler 

1. 1. Arazi Kullanımı ve 
Biyoçeşitlilik 

Arazi ve yapıların yeniden kullanımını sağlamak, Peyzajı ve biyoçeşitliliği 
korumak 
 

2. 2. Master Planlama Kampüs alanını kapsayan bütüncül bir master planı hazırlamak 
 

3. 3. Yapı Tasarımı 
 

Uygulanan ve araştırılan sürdürülebilir yapı standartlarını uygulamak, 
Uzun dönem kullanımda esneklik sağlamak, Yapı tasarımında peyzajın 
bütünlüğünü sağlamak, Yaşam döngüsü maliyeti hesaplamak 
 

4. 4. Kaynakların 
Kullanımı 

 

Enerji kullanımını azaltmak, İç hava kalitesini arttırmak, Planlamaya 
paydaşların katılımını sağlamak, Su kullanımını azaltmak, Etkileşim için 
açık erişim alanları tasarlamak, Enerji ve su tasarrufları, Tüm satın 
alınan ürünler/malzemelerin sürdürülebilir olması 
 

5. 5. Araştırma ve Bilgi 
Teknolojileri (BT) 

 

Laboratuvar/BT’de enerji kullanımını düşürmek, Kimyasal tüketimini 
azaltmak, Araştırma/BT’nin tehlikeli atıklarını azaltmak 

6. 6. Karbon Hedefleri Sera gazı emisyonlarını azaltmak 
 

7. 7. Kampüste 
Sürdürülebilirlik için 
Sorumluluklar 

 

Kurum bütününde operasyonel konularda akademisyenleri entegre eden 
sürdürülebilirlik politikaların geliştirilmesi, Dışsal sürdürülebilirlik 
ilkeleri veya girişimlerine duyarlılık 

 
8. 8. Atık, Geri Dönüşüm 

ve Yerel Emisyonlar 
 

Katı atıkların geri dönüşümünü sağlamak, Atık tasarrufları, Emisyon-
ların yerel hava kirliliğine etkilerini azaltmak 

9. 9. Gıda 
 

Çevresel düzenlemeler ile ilgili uyumsuz koşulları azaltmak, Gıda teda-
rik zincirinin çevresel etkilerinin azaltılması, Adil ticari gıda kaynakları 
sağlanması 
 

10. 10. Kullanıcılar Engelli erişiminin arttırılması, İç hava kalitesini arttırmak, Planlamaya 
paydaşların katılımını sağlamak 
 

11. 11. Ulaşım Trafik analizi yapmak, Bisiklet/elektrikli-bisiklet ve yaya ulaşımını iyi-
leştirmek, Ortalama gidiş-geliş mesafesi veya kullanıcı başına tüketilen 
enerjiyi azaltmak, Planlamaya entegre kentsel hareketlilik sağlamak 

12. 12. Yerel Entegrasyon Hizmetler, araştırma ve eğitimle bağlantılı programlar ve projeler 
gerçekleştirmek, Disiplinler arası dersler ve/veya araştırma konularını 
arttırmak 

13. 13. Sosyal Entegrasyon Kampüsü kullananlar ile sanayi, hükümet ve/veya sivil toplum örgütle-
rinin işbirliğine dayalı programlar ve projeler üretmek, Kampüsteki 
öğrenci etkileşimi ve sosyal birliktelik için programlar geliştirmek, 
Katılımcı ve proje tabanlı programlar geliştirmek 

14. Sosyal Kapsam ve 
Koruma 

Eğitime erişimin arttırılması, Etkileşim için açık erişim alanları 
tasarlamak, Hizmetlere ve ticarete erişimi arttırmak, Yapı tasarımında 
peyzajın bütünlüğünü sağlamak, sağlık ile güvenliği içeren çalışma 
şartlarını sağlamak 

 
7 S. Ö. Oktaya ve P. Ö. Küçükyağcı, Üniversite Kampüslerinde Sürdürülebilir Tasarim Sürecinin İrdelenmesi, II. 
Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS 2015), 
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Çizelge 2. Örnek Durum Çalışması7 (Gebze Teknik Üniversitesi, Çayırova Kampüsü) 
 

Öncelikli Ana Başlıklar Öncelikli Hedefler 

1. 1. Arazi Kullanımı ve 
Biyoçeşitlilik 

Arazi ve yapıların yeniden kullanımını sağlamak, Peyzajı ve biyoçeşitliliği 
korumak 
 

2. 2. Master Planlama Kampüs alanını kapsayan bütüncül bir master planı hazırlamak 
 

3. 3. Yapı Tasarımı 
 

Uygulanan ve araştırılan sürdürülebilir yapı standartlarını uygulamak, 
Uzun dönem kullanımda esneklik sağlamak, Yapı tasarımında peyzajın 
bütünlüğünü sağlamak, Yaşam döngüsü maliyeti hesaplamak 
 

4. 4. Kaynakların 
Kullanımı 

 

Enerji kullanımını azaltmak, İç hava kalitesini arttırmak, Planlamaya 
paydaşların katılımını sağlamak, Su kullanımını azaltmak, Etkileşim için 
açık erişim alanları tasarlamak, Enerji ve su tasarrufları, Tüm satın 
alınan ürünler/malzemelerin sürdürülebilir olması 
 

5. 5. Araştırma ve Bilgi 
Teknolojileri (BT) 

 

Laboratuvar/BT’de enerji kullanımını düşürmek, Kimyasal tüketimini 
azaltmak, Araştırma/BT’nin tehlikeli atıklarını azaltmak 

6. 6. Karbon Hedefleri Sera gazı emisyonlarını azaltmak 
 

7. 7. Kampüste 
Sürdürülebilirlik için 
Sorumluluklar 

 

Kurum bütününde operasyonel konularda akademisyenleri entegre eden 
sürdürülebilirlik politikaların geliştirilmesi, Dışsal sürdürülebilirlik 
ilkeleri veya girişimlerine duyarlılık 

 
8. 8. Atık, Geri Dönüşüm 

ve Yerel Emisyonlar 
 

Katı atıkların geri dönüşümünü sağlamak, Atık tasarrufları, Emisyon-
ların yerel hava kirliliğine etkilerini azaltmak 

9. 9. Gıda 
 

Çevresel düzenlemeler ile ilgili uyumsuz koşulları azaltmak, Gıda teda-
rik zincirinin çevresel etkilerinin azaltılması, Adil ticari gıda kaynakları 
sağlanması 
 

10. 10. Kullanıcılar Engelli erişiminin arttırılması, İç hava kalitesini arttırmak, Planlamaya 
paydaşların katılımını sağlamak 
 

11. 11. Ulaşım Trafik analizi yapmak, Bisiklet/elektrikli-bisiklet ve yaya ulaşımını iyi-
leştirmek, Ortalama gidiş-geliş mesafesi veya kullanıcı başına tüketilen 
enerjiyi azaltmak, Planlamaya entegre kentsel hareketlilik sağlamak 

12. 12. Yerel Entegrasyon Hizmetler, araştırma ve eğitimle bağlantılı programlar ve projeler 
gerçekleştirmek, Disiplinler arası dersler ve/veya araştırma konularını 
arttırmak 

13. 13. Sosyal Entegrasyon Kampüsü kullananlar ile sanayi, hükümet ve/veya sivil toplum örgütle-
rinin işbirliğine dayalı programlar ve projeler üretmek, Kampüsteki 
öğrenci etkileşimi ve sosyal birliktelik için programlar geliştirmek, 
Katılımcı ve proje tabanlı programlar geliştirmek 

14. Sosyal Kapsam ve 
Koruma 

Eğitime erişimin arttırılması, Etkileşim için açık erişim alanları 
tasarlamak, Hizmetlere ve ticarete erişimi arttırmak, Yapı tasarımında 
peyzajın bütünlüğünü sağlamak, sağlık ile güvenliği içeren çalışma 
şartlarını sağlamak 

 
7 S. Ö. Oktaya ve P. Ö. Küçükyağcı, Üniversite Kampüslerinde Sürdürülebilir Tasarim Sürecinin İrdelenmesi, II. 
Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS 2015), 
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2.3. Yeşil Kampüs Yönetimi ve Uygulamaları 

 
Sürdürülebilir yeşil (ekolojik) kampüs yönetimi açısından yoğun olarak kullanılan ana kriterler Şekil 4’te 
şematik olarak gösterilmiştir. 
 
Enerji ve İklim Değişikliği ana bağlığı altında; yenilenebilir enerji uygulamaları (güneş panelleri, 
rüzgâr enerji vb.), elektrik enerjisinden kaynaklı Led aydınlatmalı ve enerji tasarruflu LED lambaların  
kullanılması, ısı ve enerji tasarrufu amaçlı binaların yalıtımının yapılması, kampüs içinde örnek yeşil bina 
bulunup bulunmaması gibi alt kriterler bulunmaktadır.  
 
Atık Yönetimi ana başlığı altında; atıkların geri dönüşümü, katı ve sıvı atıkların tekrar kullanımı, teşvik 
ve uygulama yöntemleri yer almaktadır.  
 
Su Yönetimi ana başlığı altında; gri yağmur suyu uygulamaları, su kullanımını azaltıcı politikaların vb. 
uygulamalar değerlendirilebilmektedir.  
 
Sürdürülebilir Ulaşım ana başlığında; kampüs içinde karbon emisyonunu azaltıcı teknoloji ve 
politikalara yer verilmektedir.  
 
Sürdürülebilir Eğitim kriteri içerisinde; üniversite öğrencilerinin ve çalışanların çevre ve doğaya karşı 
sorumlulukları, çevre kulüplerinin varlığı, doğa turlarının yapılması, kongre ve etkinliklerinin 
sürdürülebilir olması vb. alt kriterler bulunmaktadır.  
 
Son olarak Çevre ve Peyzaj Yönetimi başlığı altında; kampüs içinin yeşillendirilmesi; ekolojik bir 
kampüs için olmazsa olmaz şartlardan bir tanesidir. Kampüsün içinin yeşillendirilmesi, endemik bitki ve 
hayvan türlerinin bulunması, peyzaj uygulamaları ve çevre düzenlemeleri bu kapsamda 
değerlendirilmektedir. 
 

 

 
 
 
Şekil 4. Sürdürülebilir/Yeşil kampüs yönetimi ana kriterleri8 

 
 

8 S.K. Kaya vd., Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversite kampüslerinin sürdürülebilir-ekolojik parametreleri 
açısından karsılastırılması, BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi, 21(1), 106-125, (2019) 
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Örnek uygulama 19: Fudan Üniversitesi (Shanghai/Çin): Kampüs içinde toplamda 253 akıllı su ve 
11453 elektrikli sayaç kullanılarak tüketimler anlık izlenmekte ve kontrol edilebilmektedir. 
 

 
 

 
 
 
Örnek uygulama 28: Cept Üniversitesi (Hindistan): Kampüs içinde yaklaşık sıfır enerjili bina 
uygulaması (Zemin alanı 80 m2, Toplam kapalı alan 240 m2). 
 

 
 

9 UNEP, Greening Universities Toolkit V2.0, 2014. 
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Örnek uygulama 310: Ortadoğu Teknik Üniversitesi (Türkiye): Kampüse özgü orman ve göl 
alanlarının korunması ve bu ekosistemin yaz döneminde iklimlendirme amaçlı elektrik tüketimini 
azaltması (yaklaşık 3800 hektar orman alanı ve 500 hektar göl alanı).   
 

 
 

 
 
 
Örnek uygulama 4: Maharishi Uluslararası Üniversitesi (Iowa/ABD): Kampüs içinde 650 m2 kapalı 
alana sahip karbon-nötr ve pozitif enerjili bina uygulaması (yıllık karbon salımı dengeleniyor ve kendi 
enerji ihtiyacından yaklaşık %33 daha fazla enerji üretiyor).  
 

 
 

10 Ref: UNEP, Greening Universities Toolkit V2.0, 2014. 
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Örnek uygulama 511: Boğaziçi Üniversitesi (Türkiye): Bizero projesi kapsamında kampüsler arası 
ulaşımda elektrikli bisikletler kullanılmaktadır. Elektrikli bisikletler Kuzey Kampüs’te kütüphanenin, 
Güney Kampüs’te bankamatiklerin yanında bulunan istasyonlardan mobil uygulama aracılığıyla 
depozitosuz olarak kolayca kiralanabiliyor.  
 

 
 

  
 
 
Örnek uygulama 612: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Türkiye): Kampüs içinde her türlü atık 
farklı yöntemlerle toplanarak geri değerlendiriliyor. 
 

 
11  https://bizero.bike  
12  http://cdn2.beun.edu.tr/greenmetrics/4a2c813302482d73083d2034f44846f9/greenmetric-surdurulebilirlik- 
raporu-04.11.2019.pdf  
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Örnek uygulama 713: Kopenhang Üniversitesi (Danimarka): Üniversite tarafından tasarlanıp, inşaa 
edilen ‘Yeşil Kampüs Ofisi’ Danimarka’nın ilk karbon-nötr binası olarak öğrencilerine hizmet veriyor. 
 

 
13 https://www.buildup.eu/en/practices/cases/green-lighthouse-denmarks-first-public-carbon-neutral-building  
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2.4. Yeşil Kampüs Sertifikasyon / Derecelendirme 
Sistemleri   

Üniversitelerin yaptığı akademik çalışmalar, araştırmalar ve öğretim düzeyleri çeşitli araştırma kuruluşları 
tarafından yıllardır akreditasyon ve sertifika amaçlı değerlendirmeye tabi tutulurken, çevresel konularda 
yaptıkları çalışmaların değerlendirilmesi ise nispeten yenidir.  
 
Özellikle üniversite kampüslerinin; eğitim binaları, laboratuvarlar, kültürel, sosyal, spor ve sağlık 
hizmetleri sunan binalar, kütüphane binaları ve hatta hastane binalarından oluşan entegre fiziksel 
altyapısını bir bütün olarak değerlendiren bir yeşil kampüs sertifikalandırma sistemi gerçekte 
bulunmamaktadır14. Ancak kampüs içerisindeki farklı tipolojilerdeki binaların ayrı ayrı 
sertifikalandırıldığı çok sayıda ‘Yeşil Bina Sertifikasyon’ sistemleri mevcuttur.  
 
Yeşil bina sertifikasyon uygulamaları basta Avrupa olmak üzere dünya genelinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Doğaya zarar vermeyen ve çevreci malzemelerin kullanıldığı yeşil binalar, kendi 
enerjisini kendisi üreterek, doğayı koruma ve konforlu bir yasam sunmayı sağlamaktadır. Günümüzde 
yeşil bina uygulamalarının objektif ve somut olarak ortaya konulması için yeşil bina sertifikasyon 
sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler yeşil bina için gerekli olan kriterleri tanımlayarak, bütünsel ve 
çevreci bir bina tasarım yöntemini geliştirmeyi amaçlamaktadır (Bknz: Kutu 7).   
 

KUTU-7: Yaygın Bilinen Bazı Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri Hangileridir? 
 
 
Farklı ülkelerde mevcut yeşil sertifikasyon sistemlerinden en fazla kullanılanlar, aşağıda listelenmiştir: 
 

• LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 
  

• BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) 
 

• GREENSTAR (LEED ve BREEAM kriterleri incelenerek, Avustralya Yeşil Bina Konseyi 
tarafından oluşturulmuştur) 

 
• GBC (Green Building Challenge) 

  
• BEES (Building for Environmental and Economic Sustainability) 

 
• SBtool (Sustainable Building Tool-Canada) 

   
• ASHRAE BEQ (Building Energy Quotient) 

 
• CASBEE (Japon’ların devlet destekli oluşturulan sertifikası) 

 
Yukarıda listelenen sistemler arasında; LEED ve BREEAM, Yeşil Binaların yapılmasında ve 
tanınmasında dünyada en çok tanınan, kullanılan ve en detaylı  “yeşil” bina sertifika sistemleridir.   Her 
iki sistem kapsamında yeşil binaların tanımlanması için, puanlanmasını gerektiren bir dizi kriterler 
listesi oluşturulmuştur.  
 

  

 
14 En yakın bütünleşik sertifika sistemi; Amerika Yeşil Binalar Konseyi tarafından yürütülen LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) programının aynı kampüs alanındaki çoklu binaları dikkate alan LEED-NC  
sistemidir (https://s3.amazonaws.com/legacy.usgbc.org/usgbc/docs/Archive/General/Docs10486.pdf).  
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Kampüs yaşamının binalar dışında çevre aydınlatma, kampüs içi ulaşım ve materyal akışı gibi diğer 
karmaşık dinamikleri de bulunmaktadır. Daha da önemlisi üniversitelerin misyonu gereği eğitim-öğretim, 
araştırma ve yönetim hizmetlerinin iç paydaşları olan öğrenciler, akademisyenler ve idari personelden 
oluşan geniş bir insan nüfusu da mevcuttur.  
 
Bu doğrultuda kampüs ya da yerleşkelerin sadece fiziksel koşullar dikkate alınarak değerlendirilmesinden 
ziyade tüm dinamikleri birlikte dikkate alan ‘yeşil derecelendirme / sıralama’ sistemlerinin kullanımı daha 
yaygındır.  
 
Bu kapsamda Sürdürülebilirlik İzleme, Değerlendirme ve Derecelendirme (The Sustainability Tracking, 
Assessment & Rating System/STARS15), Üniversite Yeşil Ligi (University Green League/UGL16) ve “Yeşil 
Ölçüm (Green Metric17)” en yaygın bilinen sistemlere örnektir.  
 
Bu sistemlerden STARS ağırlıklı olarak ABD, Kanada ve Meksika üniversitelerini kapsarken (Bknz: Kutu 
8), UGL ağırlıklı olarak İngiltere, İskoçya ve İrlanda üniversitelerini kapsamaktadır (Bknz: Kutu 9).  
 
Diğer taraftan Endonezya Üniversitesi (University of Indonesia - UI) 2010 yılında hayata geçirilen “Yeşil 
Ölçüm (UI GreenMetric)” indeksine Türk Üniversiteleri dahil tüm dünyadan ilgi her geçen gün 
artmaktadır. Örneğin UI GreenMetric’in 2010 versiyonuna 4 kıtada (Amerika’dan 18, Avrupa’dan 35, 
Asya’dan 40 ve Avustralya’dan 2 olmak üzere) bulunan 35 ülkeden, 95 üniversite katılmıştır. 2016 yılında 
ise tüm kıtlardan olmak üzere, 75 ülkeden 515 üniversite katılmıştır. 2019 yılında katılımcı üniversite sayısı 
912’ye ulaşmıştır18. Bu sayılar, UI GreenMetric’in sürdürülebilirlik konusunda dünyada en çok ilgi 
gösterilen bir sıralama sistemi olduğunun bir göstergesidir.  
 

KUTU-8: STARS sisteminde en güncel değerlendirmeye göre (Temmuz 2020) ilk 10 
üniversitenin sıralamaları  
 
 
 

 
 

Ref: https://reports.aashe.org/institutions/participants-and-reports/?sort=rating  
 

 
 

15 https://reports.aashe.org/institutions/participants-and-reports/?sort=rating  
16 https://peopleandplanet.org/university-league  
17 http://greenmetric.ui.ac.id  
18 http://greenmetric.ui.ac.id/about/welcome  
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KUTU-9: UGL derecelendirme sisteminde en güncel değerlendirmeye göre (2019 yılı)  ilk 
on üniversitenin sıralamaları 
 
 

 
 

 
 
Ref: https://peopleandplanet.org/university-league  
 

 
UI GreenMetric sisteminde çevresel sürdürülebilirliğin üç temel unsuru olan; çevresel, ekonomik ve sosyal 
faktörleri dikkate alınmaktadır19 (Bknz: Şekil 5).  
 

 

 
 
 
Şekil 5. Sürdürülebilir/Yeşil kampüs yönetimi ana kriterleri18 

 
19 http://cdn2.beun.edu.tr/greenmetrics/3b56d86d257198d1eef6a5501dab2ad9/ui-greenmetric-guideline--2018-
turkce.pdf  
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Bu kapsamda değerlendirme kriterleri altı ana başlık altında toplanmakta ve önem derecelerine göre 
yüzdelik değerleri verilmektedir. Ana kategoriler ve önem yüzdeleri; Yapı ve altyapı (%15), Enerji ve iklim 
değişikliği (%21), Atık (%18), Su (%10), Ulaşım (%18) ve Eğitim (%18) şeklindedir. Puanlama 
parametreleri ile ilgili detaylar Çizelge 3’de verilmiştir. 
 

Çizelge 3. UI GreenMetric sisteminde ana kategoriler, alt parametreler ve önem yüzdeleri20 
 

 
 

20 A. Benliay, N. B. Gezer, PEYZAJ - Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi, cilt 2, sy:40-49, 2019. 
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KUTU-10: UI GreenMetric derecelendirme sisteminde en güncel değerlendirmeye göre 
(2020 yılı) ilk beş üniversitenin sıralamaları  
 
 
 

 
 

Ref: http://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2020  
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Anahtar Not-1: Türkiye’deki Devlet ve Vakıf 
Üniversiteleri Yeşil/Sürdürülebilir Kampüs 

Uygulamalarında Önemli İlerlemeler Kaydediyor 
 
Ülkemizde hızla artan üniversitelerin yeni yapılaşma sürecindeki kampüslerinde sürdürülebilir-ekolojik 
uygulamalar yoğunluk kazanmaya başlamıştır.  
 
Bu kapsamda gerçekleştirilen bir çalışmada21, Türkiye’deki 5 Devlet Üniversitesi (Bogaziçi, Bülent Ecevit, 
Karabük, İstanbul Teknik, Ege), 5 Vakıf Üniversitesi (Özyegin, Yeditepe, Bahçesehir, Bilgi ve Bilkent) 
değerlendirilmiştir.  
 
Değerlendirmede, “Enerji Yönetimi”, “Sürdürülebilir Ulasım”, “Atık Degerlendirme”, “Su Yönetimi”, 
“Çevre ve Peyzaj Yönetimi”, “Sürdürülebilir Egitim” parametreleri dikkate alınmış ve elde edilen sonuçlar 
aşağıda verilen çizelgede özetlenmiştir: 
 

 
 

 

 

Anahtar not sonu 
 

 
21 Kayapınar Kaya S, Dal M, Aşkın A (2019) Türkiye’deki Devlet ve Vakıf Üniversite Kampüslerinin Sürdürülebilir - 
Ekolojik Parametreleri Açısından Karşılaştırılması, BAUN Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21(1), 106-125. 

Çalışmadan elde edilen anahtar sonuçlardan biri; üniversitelerimizin yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliği konusunda geleneksel uygulamalardan ziyade kamu-sanayi-üniversite işbirlikleriyle 
yenilikçi uygulamalar geliştirmesi ve bu uygulamaların ulusal ölçekte yaygınlaştırmasına yönelik 
politikalar oluşturmasına duyulan ihtiyaçtır.  
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KAMPÜS ENERJİ 
ANALİZİ 

3.1. Enerji Analizi Prensipleri  
 

Üniversite kampüslerinde enerji girdi-çıktı analizlerinin bütüncül olarak yapılmasında önemli zorluklar 
söz konusudur. Kampüs içi çok sayıda ve çok farklı tipolojilerde tekil ya da birleşik binalar, farklı amaçlara 
sahip açık alan faaliyetleri ya da servis hizmetleri (aydınlatma, sulama, arıtma vb.), açık ve kapalı 
alanlardaki laboratuvar/araştırma faaliyetleri ile değişken yoğunlukta işleyen ulaşım sistemlerine yönelik 
enerji analizleri bu zorlukların önemli parçalarıdır.  
 
Bu zorlukları aşmaya yönelik olarak enerji dengesi denklemlerinin daha kolayca yazılabileceği enerji 
bileşenlerini gösteren bir şema Şekil 1’de gösterilmiştir.  
 

 

 
 

 
 
Şekil 1.  Kampüs enerji üretim ve tüketim bileşenleri. 
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KUTU 1: Enerji Analiz Denklemleri nasıl oluşturulur? 
 
 
Enerji analizinde temel dayanak Termodinamiğin I. Kanunu’dur. Bu kapsamda “Enerjinin Korunumu” 
prensibi, geometrik sınırları belirlenmiş sistemlere uygulanarak enerji dengesi denklemleri 
oluşturulmaktadır.   
 
Örneğin aşağıda şematik olarak gösterilen sistemdeki enerji dengesi; sisteme giren, sistemden çıkan, 
sistemde üretilen dikkate alınarak basit denklemler şeklinde ifade edilebilir: 
 

 
 
a) Anlık Enerji Korunumu (herhangi bir ‘t’ anı için) 
 
Anlık sistem enerjisi = (Giren E.) – (Çıkan E.) + (Üretilen E.) 

………………………..(kW, MW ya da GW) 

 
b) Belli bir zaman periyodunda enerji korunumu (herhangi bir  zaman aralığı için) 
 
Sistem enerjisindeki değişim = (Giren E.) – (Çıkan E.) + (Üretilen E.) 

……………………………………(kJ, MJ ya da GJ) 
 
Denklemlerin kapalı sınırlara sahip ve kütle giriş-çıkışı olmayan tekil sistemlerde bu tarz genel 
formlarda ifade edilmesi standart bir yaklaşımdır. Ancak çok sayıda tekil tüketici sistemden (bina, 
laboratuvar, dış aydınlatma vb) ve kısmi destek amacıyla oluşan tekil üretim/depolama sisteminden 
oluşan kampüs uygulamalarında, bütüncül sistemin tamamını kapsayan bir enerji depolama 
olmayacaktır. Bu nedenle sistem enerjisi ya da sistem enerjisinde değişim terimi denklemden 
düşürülerek enerji dengesi için toplam enerji arzı ile toplam enerji tüketimi (kayıplar dahil) arasındaki 
denge gözetilecektir.  
 
Ref: https://www.academia.edu/37660381/Termodinamik_Thermodynamics_   
 

 
 
Şekil 1’de gösterilen şemada enerji üretim ve tüketimine etki eden tüm kampüs elementleri ve ihtiyaç 
duyulan enerji türleri listelenmiştir. Termodinamiğin I. Kanunu (Bkz: Kutu 1) doğrultusunda 
bütüncül/entegre bir kampüse yönelik kavramsal enerji dengesi denklemi aşağıda verilmiştir: 

 
 [1] 
 

 
Söz konusu dengeyi oluşturan bileşenler Şekil 1’de gösterilen şemaya uygun olarak aşağıdaki, denklem ile 
ifade edilebilir: 

ürçg
sis

sis EEE
dt
dE

E !!!! +-==

tD

ürçgst EEEE +-=D

{Kampüs	Toplam	Enerji	Arzı} 	= 	 {Kampüs	Toplam	Enerji	Tüketimi	(kayıplar	dahil)} 
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 [2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enerji dengesini veren denklem dışında, enerjiden faydalanma oranını ya da verimliliğini ölçen bir 
gösterge gerekliliği de bulunmaktadır. Bu göstergenin kavramsal ifadesi Termodinamiğin II. Kanunu 
uyarınca1; 

 
 
 [3] 

 
şeklinde bir eşitsizliktir. Dolayısıyla enerji kullanımında/dönüşümündeki kavramsal verimlilik ifadesi 
aşağıdaki denklem vasıtasıyla hesaplanabilmektedir: 

 
    
 [4] 

 
 
Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi (EİYS)2 
 
Yukarıdaki basit formdaki denklemlerin uygulamada direkt karşılığının bulunması; kampüs içerisindeki 
enerji girdi ve çıktılarının izlenmesiyle mümkündür. Günümüzde bu amaçla kullanılan gelişmiş ‘Enerji 
İzleme ve Yönetim Sistemi (EİYS)’ çözümleri bulunmakta ve bu sayede kampüs enerji bilançosu anlık 
olarak izlenip, enerji talep-arz dengesi açık vermeyecek şekilde yönetilebilmektedir.  
 
EİYS sayesinde; kapsamlı analizler yapabilmesi, analitik sonuçlar sunabilmesi, bulut ya da serverlarda 
çalışabilmesi, yenilenebilir enerji sistemlerini izleyebilmesi, aydınlatma, HVAC vb. diğer otomasyon 
sistemleriyle entegre edilebilmesi, “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi” ile uyumlu raporlamalar yapması, 
kablolu-kablosuz sensörlerle çalışabilmesi gibi çok sayıda işlevselliğe sahiptir.  
 
EİYS aynı zamanda, enerji kullanan sistem ve cihazların birbiri ile haberleşmesi (bulut server ve IoT 
platformları) sayesinde; kullanılan enerjiyi azaltma, kontrol etme, yönetme ve maliyetleri düşürme olanağı 
da sağlamaktadır. Enerji piyasasındaki yeni gelişmelerin, düzenlemelerin enerji maliyetleri üzerindeki 
olası etkileri, kampüsün enerji arz-talep dengesi üzerindeki olası risklerin önceden planlanmasına da katkı 
sağlayabilmektedir. 
 
EİYS ile ilgili kapsamlı bilgiler bu eğitim notunun bir sonraki bölümünde (‘5.1. Akıllı/Sürdürülebilir 
Bina/Lab Uygulamaları’ kısmında) verilmiş olmasına karşın; bu tür sistemlerin kullanım gereklilikleri ve 
faydalarına ilişkin kısa bilgiler bu kısımda sunulmuştur. 
 
Bu doğrultuda; tipik bir EİYS ile üniversite kampüslerinde sağlanabilecek olası faydaları gösteren şematik 
görseller Şekil 2’de gösterilmiştir.     
 

 
1 https://www.academia.edu/37660381/Termodinamik_Thermodynamics_  
2 İbrahum Çakmanus, YEVDES Eğitim Notları 

{Kampüs	Dışından	Tedarik	Edilen	Enerji}	 
+ 

{Kampüs	İçerisinde	Üretilen	Self	Enerji} 
+ 

{Kampüs	İçi	Self	Depolama	Sisteminden	Gelen	Enerji} 

=	 
{Kampüste	Tüketilen	Faydalı	Enerji}	 

+	 
{Kampüsteki	Toplam	Kayıp	Enerji} 

 

{Toplam	Enerji	Arzı} 	≥ {Tüketilen	Faydalı	Enerji} 

Verim	 = 	 {Faydalı	Enerji	Çıktısı}	/	{Toplam	Enerji	Girdisi} ≤ 1 
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Şekil 2. EİYS kurulumu ile kampüslerde sağlanabilecek olası faydalara yönelik örnekler . 

 
Enerji Dönüşümü: 
 
Diğer taraftan enerji kaynakları her zaman kullanıcının ihtiyaç duyduğu enerji formunda değildir. Bu 
nedenle enerjinin kullanıcının ihtiyaç duyduğu forma dönüştürülmesinde (örneğin kömürden elektrik 
üretimi) ‘enerji dönüşüm cihazları/sistemleri’ kullanılırlar. Bazı enerji dönüşüm cihazların enerji 
dönüştürme formu ve tipik verimleri Çizelge 1’de verilmiştir: 
 

Çizelge 1. Enerji Dönüşümüne Yönelik Tipik Cihazlar ve Verim değerleri 
 

Enerji Dönüşüm Cihazı Enerji Dönüşüm Formu   Tipik Dönüşüm 
Verimi 

Elektrikli ısıtıcı  Elektrik/Isı  100 
Saç Kurutucusu  Elektrik/Isı 100 
Elektrik jeneratörü  Mekanik/Elektrik  95 
Elektrik motoru (büyük)  Elektrik/ Mekanik 90 
Batarya  Kimyasal/Elektrik  90 
Buhar Kazanı  Kimyasal/Isı  85 
Ev tipi gaz fırını  Kimyasal/Isı  85 
Ev tipi kömür fırını   Kimyasal/Isı 55 
Buhar türbini Isı/Mekanik  45 
Gaz türbini (hava taşıtı)  Kimyasal/Mekanik  35 
Gaz türbini (endüstriyel)  Kimyasal/Mekanik  30 
Otomobil motoru  Kimyasal/Mekanik  25 
Florasan lamba  Elektrik/Işık  20 
Silikon güneş hücresi Güneş/Elektrik  20 
Buharlı Lokomotif  Kimyasal/Mekanik  10 
Akkor Lamba  Elektrik/Işık 05 
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Verimi 
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Elektrik motoru (büyük)  Elektrik/ Mekanik 90 
Batarya  Kimyasal/Elektrik  90 
Buhar Kazanı  Kimyasal/Isı  85 
Ev tipi gaz fırını  Kimyasal/Isı  85 
Ev tipi kömür fırını   Kimyasal/Isı 55 
Buhar türbini Isı/Mekanik  45 
Gaz türbini (hava taşıtı)  Kimyasal/Mekanik  35 
Gaz türbini (endüstriyel)  Kimyasal/Mekanik  30 
Otomobil motoru  Kimyasal/Mekanik  25 
Florasan lamba  Elektrik/Işık  20 
Silikon güneş hücresi Güneş/Elektrik  20 
Buharlı Lokomotif  Kimyasal/Mekanik  10 
Akkor Lamba  Elektrik/Işık 05 
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KUTU 2: Isı Makinası, Soğutma Makinası ve Isı Pompası Nedir? 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Isı Makinası Soğutma Makinası Isı Pompası 
 

 
Isı makinaları, ısıl enerji vasıtasıyla mekanik enerji üretebilen cihaz ya da çevrimlerdir. Mekanik 
enerjinin üretilmesi için ısının yüksek sıcaklıktaki bir kaynaktan temin edilerek, düşük sıcaklıktaki bir 
kaynağa transferi gereklidir. Sistemin faydalı enerji çıktısı mekanik iş W, bu işi elde etmek için sisteme 
sağalanan toplam enerji QH olduğundan sistem verimi; 
 
Isı Makinası Verimi: W/QH ≤ 𝟏𝟏   
 
Diğer taraftan soğutma makinaları ise; soğutulmak istenen düşük sıcaklıktaki kaynaktan ısıyı çekerek 
yüksek sıcaklıktaki ısı kaynağına transfer etmek için dışarıdan bir mekanik enerji girişine ihtiyaç 
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Soğutma Makinası Etkinlik Katsayısı: QL /W  ≥ 𝟏𝟏   
 
Isı pompaları çevrimi ise, soğutma makinaları çevrimi ile benzer prensipte çalışmasına karşın, bu 
çevrimlerde asıl amaç düşük sıcaklıktaki kaynaktan çekilen ısıya ek olarak sisteme giren iş toplamı 
kadar bir enerjiyle yüksek sıcaklıkta bir ortamın oluşmasını sağlamak yani ısıtma temin etmekir. Isı 
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olduğundan; 
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denklemleriyle hesaplanır. 
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KUTU 3: SI Birim Sistemi Esasları Enerji/Güç Birimleri Hangileridir? 
 
 
SI birim sistemi; Temel SI birimleri, Türetilmiş SI birimleri ve Yardımcı SI Birimleri olmak üzere 3 
kısımda incelenebilir.  
 
Temel SI birimleri; 

Uzunluk  metre  (m) 
Kütle  kilogram (kg) 
Zaman saniye (s) 
Sıcaklık  Kelvin (K) 
 

olarak verilmekte olup, tüm fiziksel büyüklüklere ait birimler bu temel birimler yardımıyla 
türetilebilirler.  
 
Türetilmiş SI birimlerine bazı örnekler aşağıda verilmektedir: 

Hız m/s 
İvme m/s2 
Kütlesel Debi kg/s 
Hacimsel debi m3/s 
Kuvvet  kg. (m/s2) = Newton (N) 
Enerji  N.m = Joule  (J) 
Güç  J/s = Watt (W) 
Basınç  N/m2 = Pascal (Pa) 
Özgül ısı J/kgK 
Isı iletim katsayısı W/mK 
Isı taşınım katsayısı W/m2K 

 
Yardımcı SI birimleri ise aşağıdaki şekilde iki açıyı kapsayacak şekilde tanımlanmıştır: 

Düzlem açısı  Radyan  (rad ) 
Hacim açısı                               Steradyan 

 
SI birimlerinin üst katları 

Çarpım Faktörü    Önek Adı    Simge 
 
1018     Exa    E 
1015     Peta     P 
1012     Tera    T 
109     Giga    G 
106     Mega    M 
103     Kilo    k 
102     Hekto    h 
101     Deka    da 

 
SI birimlerinin ast katları 

Çarpım Faktörü    Önek Adı    Simge 
 
10-18     Atto    a 
10-15     Femto    f 
10-12     Piko    p 
10-9     Nano    n 
10-6     Mikro                  µ 
10-3     Mili    m 
10-2     Santi    cm 
10-1     Desi    d 
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KUTU 4: Enerji/Güç Birim Dönüşümleri ve Enerji Birimi Olarak Ton Eşdeğer Petrol 
(TEP)  
 
 
Enerji ve Güç birimleri pratik uygulamalarda sık sık karıştırılmakta ve yanlışlıkla birbirlerinin yerine 
kullanılmaktadır. Bu nedenle aralarındaki temel farkı göstermek amacıyla aşağıda çok kısa bir analiz 
sunulmuştur:    

 
SI Sisteminde Enerji/Güç Birimleri ve Dönüşüm Katsayıları 

 
Enerji (Güç x Zaman):  

1 J = 1Ws = 1 Nm =  

 
 
 
Güç (Enerji / Zaman): 

1 W = 1  

 
BTU  : British Thermal Unit    
TEP   : Ton Eşdeğer Petrol 
BTEP: Bin Ton Eşdeğer Petrol  
HP     : Beygir Gücü (Horse Power) 
   

 
 
1 kcal   = 4, 1868 kJ   
1 kWh  = 3,6 MJ    
1 BTU  = 1,0551 k J 
1 TEP   = 41,9 GJ  
1 BTEP = 41,9 TJ  
 
 
1 kW      = 3,6 MJ/h 
1 kW      = 3413 BTU/h 
1 kW      = 1,341 HP 
 

   
TEP ve Diğer Enerji Birimlerine Dönüşümü 

 
TEP (teo: ton equivalent oil) enerji birimi olarak Türkçe kısaltmasıyla (Ton Eşdeğer Petrol) ulusal 
ölçekte enerji verilerinin sunulmasında yaygın kullanılmaktadır.  
 
Bir ton petrolün yakılması ile elde edilecek enerjiye eşit olan 1 TEP; ölçeğin büyüklüğüne bağlı olarak 
BTEP (Bin TEP) ya da MTEP (Milyon TEP) olarak kullanımlarına da yaygın olarak rastlamak 
mümkündür.  
 
Diğer enerji birimleriyle dönüşümüne yönelik katsayılar aşağıda verilmiştir: 
 
1000 Sm3 Doğal Gaz: 0,825 TEP………… Sm3: Standard metreküp (Sıcaklık: 15 °C, Basınç: 1.01325 bar) 
1000 Sm3 LPG           : 2,700 TEP……….. LPG: Sıvılaştırılmış petrol gazı 
 
1000 kWh: 1 MWh   : 0,086 TEP……….. Elektrik enerjisinin dönüşümünde kullanılır 
 
1 Ton Kok kömürü    : 0,720 TEP……….. Kok kömürünün alt ısıl değeri: 7.200 kcal/kg   
1 Ton Taş kömürü     : 0,610 TEP……….. Taş kömürünün alt ısıl değeri : 6.100 kcal/kg   
1 Ton Linyit                : 0,110 TEP………… Linyit (Elbistan) alt ısıl değeri : 1.100 kcal/kg   
 
1 Ton Odun                 : 0,300 TEP……….. Odun alt ısıl değeri : 3.000 kcal/kg   
 
1 Ton Benzin               : 1,040 TEP………… Benzin alt ısıl değeri : 10.400 kcal/kg  
1 Ton Benzin               : 1,020 TEP………… Motorin alt ısıl değeri : 10.200 kcal/kg   
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3.2. Enerji Analiz Araçları (Akış diyagramları)  
 
Enerji analizi, bir sistemde enerji giriş ve çıkışlarının belirlenmesi amacıyla yapılır. Giren enerjinin ne 
kadarının belirlenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığı, ne kadarının atıldığı hakkında rakamsal değerler 
verir.  
 
Enerji analizi; sisteme giren ve çıkan enerji miktarlarının tespiti ile bunlar arasında bir denklik kurulması 
esasına dayanır. Enerji analizinin her adımında termodinamiğin birinci yasası göz önünde tutulur.  
 
Enerji analizine başlarken sisteme enerji giriş ve çıkış noktaları tespit edilir. Daha sonra bu noktalardan 
giren ve çıkan enerji miktarlarının hesabı yapılır.  
 
Bunun amacı mevcut durumda gerçekte kullanılan ve tüketilen enerji miktarının ortaya çıkarılmasıdır3.  
 
Bu işlem aşağıda tanımlandığı üzere, iki adımda gerçekleştirilir: 
 

• Birinci adımda enerji giriş noktalarıyla bu noktalardan giren enerji miktarı tespit edilir. Amacımız 
enerji tüketimini azaltmak olduğuna göre önce hangi noktadan ne kadar enerji girişinin 
olduğunun tespiti gerekmektedir. Enerji tüketimini azaltma çalışmalarını yapabilmek için sisteme 
enerji giriş noktalarını tespit etmek ve bu noktalardaki enerji miktarlarını belirlemek önemlidir. 
Eğer ne kadar enerji girişi yaptığımızı bilmiyorsak bunu benzer sistemler karşılaştırma ve azaltma 
çalışmalarını da yapamayız. 

 
• İkinci adımda enerji çıkış noktalarıyla bu noktalardan çıkan enerji miktarlarının tespiti yapılır. 

Enerji tasarrufu yapabilmemiz için enerji çıkış noktalarındaki enerji miktarlarının bilinmesi 
gerekmektedir. Aslında bu çalışma enerji tasarruf potansiyeli olan noktaların tespiti amacına 
yöneliktir. Eğer enerji tüketim noktaları ve miktarları bilinmezse tasarruf olanakları da 
değerlendirilemez.  

 
Enerji analizi çalışmalarının sonucunda, enerji giriş ve çıkışı ile enerji miktarlarını şematik olarak gösteren 
diyagramlar hazırlanır.  
 
Uygulamada iki tip diyagram kullanımı nispeten tercih edilmektedir: Referans Enerji Sistemleri (RES) 
Akış Diyagramı ve Sankey Enerji Akış Diyagramı.  
 
Referans Enerji Sistemleri (RES) Akış Diyagramı: 
 
Bir enerji sisteminin faaliyetlerini ve ilişkilerini temsil etmek için bir ağ formu kullanarak; enerji akışını 
kaynaktan, itibaren enerji dönüşümünü de içerecek şekilde son tüketimlere (kullanımlara) kadar takip 
etme şansı veren diyagram türüdür.  
 
Genel bir enerji sistemi içerisinde mevcut olan tüm bilgileri içerir ve her noktadaki enerji dönüşümü ile 
son kullanım cihazlarının dönüşüm verimliliği hakkında bilgi sağlar. 
 
Bu tür akış diyagramlarında; optimizasyon ya da diğer teknolojiler kullanarak enerji sisteminin analitik 
çalışmalarının yapılması, sektörel enerji dengelerinin incelenmesi ve son kullanım amaçlı cihazların 
detaylı analizi de mümkündür.  
 
Ülke bazında tüm enerji sistemini görselleştirme ve kapsamlı bir şekilde analiz etme amacıyla da 
kullanılmakta olup, bu konuda Türkiye enerji dengesine yönelik bir çalışma Şekil 3’de gösterilmiştir.  
 
 

 
3 https://scenarios2013.enerjiprojeleri.eu/Dosyalar/Etkinlikler/Training%201/Task%201%20-
%20Training/tr/4.%20Gun%20-%20Enerji%20Tablolari.pdf  
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3 https://scenarios2013.enerjiprojeleri.eu/Dosyalar/Etkinlikler/Training%201/Task%201%20-
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Şekil 3. Referans Enerji Sistemleri (RES) Akış Diyagramı Örneği4 

 
Sankey Enerji Akış Diyagramı: 
 
Günümüzde RES akış diyagramlarından ziyade; daha anlaşılabilir bir diyagram tekniği olan Sankey5 
diyagramları çok daha yaygın ve yoğun olarak kullanılmaktadır. 
 
Sankey diyagramları, ismini İrlandalı Kaptan Matthew Henry Phineas Riall Sankey (1853-1921)’den sonra 
aldı. Sankey, 1898 yılındaki bir yayınında, buhar türbinlerinin verimini analiz etmek için enerji akışlarının 
hacimle orantılı gösterimini kullanan ilk kişiydi. Siyah ve beyaz olan ilk diyagramlarla tek tip bir akışın 
(örneğin; buhar) gösterimi yapılırken, farklı tip6teki akışlar için renklerin kullanımı Sankey 
diyagramlarına başka bir boyut kazandırdı. 
 
Sankey diyagramları ile ilgili olarak, literatürde değişik tanımlamalar yapılmış olup, bunların bazıları 
aşağıda verilmiştir: 
 
• Sankey diyagramları, okların genişliğinin akış miktarıyla doğru orantılı olarak gösterildiği, belirli tipteki 
bir akış diyagramıdır. Bunlar, prosesler arasındaki enerji veya madde transferlerini göz önünde 
canlandırmak için kullanılır. 
 

 
4 https://scenarios2013.enerjiprojeleri.eu/Dosyalar/Etkinlikler/Training%201/Task%201%20-
%20Training/tr/4.%20Gun%20-%20Enerji%20Tablolari.pdf  
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Sankey_diagram  
 
6 https://docplayer.biz.tr/23440723-Industrial-view-on-exergy-aspects.html 
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• Sankey diyagramı, akımların genişliğinin akış miktarıyla doğru orantılı olduğu ve bir dizi olaylar veya 
aşamalarla akışların kombine edilebildiği, ayrıldığı ve izlenebildiği yönle gösterilen akış diyagramlarıdır. 
 
• Bir resim, 1000 sözcük değerindedir. Sankey diyagramları, bir prosesteki madde ve enerji dağılımlarını 
ve kayıplarını hızlı gözde canlandırmağa yardımcı olan, dikkat çekici diyagramlardır. Diyagramda 
kullanılan çizgilerin genişliği, madde veya enerji miktarıyla doğru orantılıdır.  
 
• Sankey diyagramı, enerji denkliği hesabı yapıldıktan sonra, kazanlar, yakıtlı ısıtıcılar, fırınlar gibi 
herhangi bir ekipman veya sistemdeki enerji akışını göstermek için kullanılan çok uygun bir araçtır. Enerji 
yöneticileri önem sırası şeklinde iyileştirmeleri bulmaya odaklanabilsin diye, bu diyagramla, değişik 
çıkanlar ve kayıplar görsel olarak gösterilir. Sankey diyagramı, aynı zamanda, bir gruptaki üst yönetime 
düşüncelerin ve fikirlerin anlatılmasında güçlü bir araçtır. Şekil 4’te jenerik bir Sankey diyagramı ile 
sanayide bir uygulamaya yönelik (bir buhar kazanı için) Sankey diyagramı örnekleri görülmektedir. 
 
 

(a) 

 
 

 
(b) 

 

 
 
 

 
Şekil 4. (a) Jenerik Sankey diyagramı, (b) Sanayide kullanılan bir buhar kazanının enerji analizine 
yönelik Sankey diyagramı. 

 
Sankey diyagramının fayda ve kullanışlılığını vurgulamak amacıyla sunulan Şekil 4(b)’deki dağılıma 
baktığımızda 100 birim giren enerjinin 48 birimi üretimde kullanılmakta diğerleri ise bir şekilde kayıp 
enerji olarak çevreye atılmaktadır.  
 
Atılan enerji miktarlarına baktığımızda giren enerjinin %20’si bacadan atılmakta %9’u kondensat ve flaş 
buhar kaybı olarak ortaya çıkmaktadır. Daha sonra %8’lik kaybı kısmi yük kaybı %7’si ise hat kaybı olarak 
görmekteyiz. Giren enerjini %5’i blöf kaybı, %9’u kondensat ve flaş buhar kaybı olarak %3’ü ise radyasyon 
kaybı olarak ortaya çıkmaktadır.   
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• Sankey diyagramı, akımların genişliğinin akış miktarıyla doğru orantılı olduğu ve bir dizi olaylar veya 
aşamalarla akışların kombine edilebildiği, ayrıldığı ve izlenebildiği yönle gösterilen akış diyagramlarıdır. 
 
• Bir resim, 1000 sözcük değerindedir. Sankey diyagramları, bir prosesteki madde ve enerji dağılımlarını 
ve kayıplarını hızlı gözde canlandırmağa yardımcı olan, dikkat çekici diyagramlardır. Diyagramda 
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sanayide bir uygulamaya yönelik (bir buhar kazanı için) Sankey diyagramı örnekleri görülmektedir. 
 
 

(a) 

 
 

 
(b) 
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Aslında bu örnekte %48 olarak belirtilen ve üretimde kullanılan buhar yüzdesi bir bakıma sistemin 
verimliliğini de göstermektedir. Diğer noktalarda azalan her bir kayıp üretimde kullanılan buhar 
miktarının artışını sağlayacaktır. 
 
Sankey diyagramları geometrik sınırları fiziksel/sanal olarak sınırlandırılmış tüm sistemlerin/kontrol 
hacimlerinin enerji analizinde kullanılabilir. Şekil 1’de gösterilen kampüs sistemi, bu uygulamalardan 
biridir. Gerçekte çok daha karmaşık ve büyük ölçekli ortamların (şehir, bölge, ülke, ülke kümeleri ve hatta 
dünya) enerji analizlerini görselleştirmede ve kolayca anlaşılmasında önemli rol oynarlar.  
 
Bu tür karmaşık, enerji kaynakları çeşitliliği yüksek ve ölçeklerin büyük olduğu enerji analizi söz konusu 
olduğunda; 
  

• tüm enerji akışlarının aynı birim büyüklüğü ile gösterilmesi,  
• diyagramdaki bant genişliklerinin ölçekli olması (büyük bant genişliği büyük enerji miktarına 

karşılık gelecek şekilde),  
• akış yönünde düğüm noktalarının oluşturulması,  

 
enerji analizi kolaylaştırmaktadır.  
 
Şekil 5’te bu duruma örnek bir analiz gösterilmiştir (siyah dikey bantlar düğüm noktalarını 
göstermektedir).   
 
Diyagramdan; toplam kullanılabilir 2.198.345 kTOE (BTEP) enerjinin, 844.489 BTEP ’lik kısmının direkt, 
1.353.856 BTEP’ lik kısmının ise dönüştürülmüş enerji olarak değerlendirildiği görülmektedir. Ancak 
enerji dönüşümü sırasında 340.454 BTEP enerji kaybı söz konusudur.  
 
Bu durumda ‘Dönüştürülen Enerji Verimi = (1.353.856-340.454)/1.353.856) = 0,748 ’ olmaktadır. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Şekil 5. Karmaşık enerji analizlerinin Sankey diyagramıyla kolaylaştırılması 
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Örnek uygulama 17: Kojenerasyon sisteminin enerji üretimindeki avantajını göstermede Sankey 
diyagramının kullanılması.  

 
  

 
7 https://docplayer.biz.tr/17979677-Kojenerasyon-prof-dr-ilhan-tekin-ozturk-kocaeli-universitesi.html  
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Örnek uygulama 28: Karabük ilinin enerji arz-talep dengesini ortaya koymak, bu denge içerisinde 
kahverengi ve yeşil enerjilerin payını ve bunların genel eğilimini değerlendirmek amacıyla Sankey 
enerji akış şeması kullanılmıştır. 

 
  

 
8 S. Şevik, İl Bazında Enerji Dengesi Analizi: Karabük Örneği, GU J Sci, Part C, 5(4):71-85 (2017). 
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Örnek uygulama 39: Türkiye’nin enerji üretim-tüketim dengesinin Sankey diyagramı ile gösterilmesi 
(b) toplam enerji tüketiminin sektörler bazında dağılımı. 

 
 
  

 
9 https://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Sankey-Diyagramlari 
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9 https://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Sankey-Diyagramlari 
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Örnek uygulama 410: Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin sektörler bazında dağılımının Sankey 
diyagramı ile gösterilmesi. 

 
 

  

 
10 https://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Sankey-Diyagramlari 
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3.3. Enerji Yönetimi Prensipleri  
 
Günümüzde kampüs enerji yönetimi sadece teknik parametrelerle değil, aynı zamanda çevresel ve 
ekonomik parametrelerle birlikte yapılmaktadır.  
 
Bu tarz çok parametreli enerji yönetimlerinde öncelikli adımların ve teknolojik uygulamaların açık bir 
biçimde tanımlanması gerekmektedir.  
 
Kampüs enerji yönetim stratejilerinin ve yol haritalarının belirlenmesinde yol gösterici olması amacıyla 
çizilen şema Şekil 6’da, şemada gösterilen temel adımlara yönelik örnek uygulamalar ise Çizelge 2’de 
gösterilmiştir.  
 

 
 

 
 
 
 
Şekil 6. Temiz enerjili kampüs enerji yönetimi temel adımlarının gösterimi. 

 
 

Çizelge 2. Temiz enerjili kampüs enerji yönetimi temel adımlarının Açıklanması11 
 

Enerji Yönetimi 
Temel Adımları  

İlgili Uygulama Örnekleri  

 
Enerji korunumu 
(enerji ihtiyacının 
düşürülmesi)  

 
• Şehir planlama ve mimari tasarımların enerji etkin (bina yönelimi, 
bina kabuğu, gölgeleme, doğal aydınlatma ve havalandırma gibi pasif 
önlemler dikkate alınarak) yapılması ya da mevcutlar için renovasyonu 
• Binalarda inşaat malzemelerinin (beton veya ahşap) ve yapı 
elemanlarının (duvar, cam, pencere vb) binaların ısıl kütlesi dikkate 
alınarak seçilmesi ya da mevcut binalar için bu doğrultuda renovasyonu 
 • Isıtma/soğutma sistemlerinde yalıtım (tesisat boruları, kazanlar vb) 
çözümlerinin ya da mevcut sistemler için iyileştirmelerinin uygulanması 
• Düşük enerji tüketimli elektrikli cihazların (A+ ve daha üst sınıflar) ve 
düşük enerji tüketimli aydınlatma elemanlarının (LED vb.) seçimi ya da 
mevcut cihazlarda değişimin sağlanması 
  

 
 
Enerji verimliliği 

 
• Isı pompaları (su, toprak ve hava kaynaklı) 
• Yoğuşmalı kazanlar 
• Yüksek COP’li iklimlendirme cihazları 

 
11 ??? 
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11 ??? 
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• Birleşik ısı ve güç sistemleri (kojenerasyon) 
• Birleşik ısı, güç ve soğutma sistemleri (trijenerasyon) 
• Enerji depolama sistemleri 
• Dağıtık enerji (mikro-şebeke) sistemleri 
• Enerji izleme ve yönetim sistemleri 
  

 
Yenilenebilir enerji 

 
• Güneş enerjisi (ısıl ve fotovoltaik) sistemleri  
• Rüzgâr enerjisi 
• Biyo-enerji 
• Jeotermal enerji 
• Hidrolik enerji 
  

 
 
 

KUTU 5: TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı Nedir? 
 
 
Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına 
dayanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye 
uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da 
yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir.  
 
EYS, kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji 
yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin 
performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.  
 
TS EN ISO 50001 aşağıdaki kazanımları amaçlamaktadır: 
 

• Enerji politikasının resmiyet kazanması 
• Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi sayesinde enerji masrafında düşüş 

olmasını 
• Çevrenin korunmasını 
• Kaynakların etkin kullanımını 
• Sera gazı emisyonunun azaltılmasını 
• Mevzuata uyumun sağlanması  

 
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, enerji tipi ne olursa olsun, daha etkin, daha sürdürülebilir 
enerji tüketimi şeklinde sürekli iyileştirme için gereklilikler üzerine kuralları koymaktadır.  
 
Haziran 2011’de Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanan ISO 50001: 
2011 standardı daha önce yayınlanmış olan TS EN 16001: 2009 standardından içerik olarak çok büyük 
farklılıklar taşımamaktadır. En köklü değişiklik, standardın madde numaralarının tamamen değişmiş 
ve daha detaylandırılmış olmasıdır. 
 
Standard; enerji temininden başlayarak tasarım ve tadilat yapılan, enerji performansına önemli etkisi 
olan ekipman, ürün ve hizmetlerin enerji tüketimi ve verimliliğinin faydalı ömrü hesaba katılarak 
değerlendirilmesi, enerji performansı ilk gözden geçirmesi ve performansın izlenmesi için temel yıl 
(baseline) belirlenmesi, enerji politikasının enerji verimli ürün ve hizmetlerin alımını ve enerji 
performansını geliştiren tasarımları destekleyici olması, üst yönetimin yönetim temsilcisi yanında bir 
enerji ekibi oluşturması, ölçme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kalibrasyon gibi konular üzerinde 
durmaktadır.  
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Bu standard, enerji yönetimi için en iyi uygulamaları tanımlar. Diğer yönetim sistemlerine benzer 
şekilde planla, uygula, kontrol et, önlem al döngüsünü esas alan standard, 60 ülkeden dünyanın en 
önemli enerji yönetimi uzmanları tarafından hazırlanmıştır.  
 
Standard, organizasyonların, işletmelerin, yerleşkelerin, ticari ve endüstriyel binaların enerji 
performanslarını sürekli geliştirmelerine, kullanımlarını optimize etmelerine ve işletme maliyetini 
düşürmelerine yardımcı olmak ve dolaylı da olsa sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda 
bulunmak için tasarlanmıştır. 
 
Ref: https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=87&ParentID=67  
 

 
Günümüzde bir üniversite kampüsünün ‘yaklaşık sıfır fosil yakıt tüketimli’ olmaya yönelik enerji yönetim 
ve stratejilerini geliştirmesi mümkündür. Bu tarz bir yaklaşımın nasıl uygulanması gerektiğine yönelik 
şematik görüntü Şekil 7’de gösterilmiştir. 
 
‘Yaklaşık sıfır fosil yakıt tüketimli kampüs’ oluşturmak isteyen bir üniversite öncelikle enerjiyi etkin şekilde 
kullanmalıdır. Kampüste enerji ihtiyacının azaltılmasına yönelik planlamalar sonrasında, tüm aktif ısıtma, 
soğutma ve aydınlatma sistemlerinde enerji verimliliğini arttıracak çözümleri devreye almalıdır. Bu 
süreçte, ulaşım kaynaklı enerji tüketimini azaltacak önlemler bulmak durumundadır.  
 
Bir sonraki adım ekonomik olanaklar ölçüsünde kampüs içi yenilenebilir/temiz enerji kullanımını 
arttırmalıdır.  
 
Son aşamada ise elektrik ihtiyacının kampüs içi sistemlerle giderilemediği miktarı için, artık Türkiye’de 
mevzuatsal açıdan işlevselliği mümkün olan ‘Yeşil Tarife12’ sisteminden elektrik satın alımını 
planlamalıdır.  
  
 

 

 
 
 
Şekil 7. ‘Yaklaşık sıfır fosil yakıt tüketimli’ kampüs enerji yönetimi temel adımlarının şematik gösterimi. 

 

 
12 https://www.enerjiportali.com/yesil-tarife-enerji-ve-dagitim-bedelleri-tablosu-belirlendi/  
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2.4. Enerji Modelleme/Optimizasyon Araçları 

Enerji kaynakları esas itibariyle iklim şartlarına bağlıdır bu yüzden enerjinin tasarım, planlama ve kontrol 
aşamasında optimizasyon yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. Enerji sektörü disiplinler arası bir 
uygulama alanına sahiptir. Farklı mühendislik problemlerinin entegrasyonu optimizasyon uygulamalarını 
gerekli kılmaktadır.  
 
Enerji problemleri karmaşık, belirsizliği yüksek ve çok fazla paydaşa hizmet vermeye çalışmaktadır. Kısıtlı 
şartlar altında karar verilir. Çok sayıda karar değişkeni ve parametre içerdiğinden teknik karmaşıklığı 
yüksek ve çözümü zor problemlerdir. Enerji problemlerinde bir çok amaç aynı zamanda iyileştirmeye 
çalışıldığından iyi bir optimizasyon sahasıdır, dolayısıyla yöneylem araştırması uygulama alanına 
girmektedir. Enerjide optimizasyon çalışmaları giderek artan bir trend sergilemektedir. 
 
Enerji verimliliği artırma, enerjide karar verme, enerji yatırım ve planlaması, enerji tesis yeri seçimi, en 
uygun enerji alternatifi seçilmesi, enerji kaynağı atanması, enerji yönetim inşası ve proje planlama, enerji 
kaynağının güvenirliği gibi problemler literatürde enerjinin optimizasyon uygulamaları kapsamında 
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Şekil 8. Enerji sistem modelleme/optimizasyon yöntemlerinin sınıflandırılmasına bir örnek13. 

 

 
13 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/561380  
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Şekil 8’de gösterilen yöntemlerin tümünde; kullanılan enerji kaynağının türü kadar, modelleme ve 
optimizasyon için girdi olabilecek veriler, kısıtlar, hesaplanacak ya da optimize edilecek parametrelerin 
belirlenmesi gereklidir. Bu duruma örnek olacak şekilde yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili modelleme 
ve optimizasyon çalışmalarına yönelik önerilen parametre seti Çizelge 3’te gösterilmiştir.    
 
Çizelge 3. Yenilenebilir enerji kaynaklarının modellemesi/optimizasyonuna yönelik yaygın kullanılan 
girdiler, kısıtlar ve amaçlar 
 

 
 
Yukarıda belirtildiği üzere enerji modelleme ve optimizasyonunda çok amaçlı, çok parametreli ve çok kısıt 
içeren problemlerin analizini yapacak algoritmaların yazılması yerine, bu hesaplamaları (özellikle ticari ve 
endüstriyel uygulamalar açısından) nispeten yeterli doğrulukta ve çok hızlı olarak yapabilen hazır ve 
kapsamlı yazılımlar mevcuttur.  
 
Çizelge 4’te bu yazılımlardan yaygın kullanılanların çok küçük bir kısmı çok kısa olarak açıklanmıştır. 
Sayılarının çokluğu ve kullanım amaçlarındaki çeşitlilik ve farklılık nedeniyle bu tarz yazılımların 
tamamına bu eğitim notlarında yer vermek mümkün değildir. Örneğin sadece solar PV sistemler 
konusunda tasarım ve hesaplama amaçlı kullanılan yazılımların listesi bile kendi başına oldukça 
kabarıktır14: SAM (System Advisor Model), RETScreen, HOMER Legacy v.2.68, Skelion, Hybrid2, PV-GIS, 
PVWatts, PVSOL, DIAFEM, Easy-PV,  Solarius-PV, PV Designer Solmetric, Archelios PRO, Solarmapper, 
PVComplete, PVscout, PVSYST, SolarPRO, Plan4Solar PV, PV F-Chart, INSEL, PV*SOL, Polysun, 
EasySolar, HELIOS 3D, Solergo, PV-DesignPro, Skelion, HelioScope, PolySun, SOLARPLUS, 
SolarDesignTool, AuroraSolar, Solargis-PvPlanner, EasySolar, SolarModel.  

 
14 https://photovoltaic-software.com/pv-softwares-calculators  



► Akademik Personel Eğitim Notları

 
3. Bölüm 

-20- 

 
Şekil 8’de gösterilen yöntemlerin tümünde; kullanılan enerji kaynağının türü kadar, modelleme ve 
optimizasyon için girdi olabilecek veriler, kısıtlar, hesaplanacak ya da optimize edilecek parametrelerin 
belirlenmesi gereklidir. Bu duruma örnek olacak şekilde yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili modelleme 
ve optimizasyon çalışmalarına yönelik önerilen parametre seti Çizelge 3’te gösterilmiştir.    
 
Çizelge 3. Yenilenebilir enerji kaynaklarının modellemesi/optimizasyonuna yönelik yaygın kullanılan 
girdiler, kısıtlar ve amaçlar 
 

 
 
Yukarıda belirtildiği üzere enerji modelleme ve optimizasyonunda çok amaçlı, çok parametreli ve çok kısıt 
içeren problemlerin analizini yapacak algoritmaların yazılması yerine, bu hesaplamaları (özellikle ticari ve 
endüstriyel uygulamalar açısından) nispeten yeterli doğrulukta ve çok hızlı olarak yapabilen hazır ve 
kapsamlı yazılımlar mevcuttur.  
 
Çizelge 4’te bu yazılımlardan yaygın kullanılanların çok küçük bir kısmı çok kısa olarak açıklanmıştır. 
Sayılarının çokluğu ve kullanım amaçlarındaki çeşitlilik ve farklılık nedeniyle bu tarz yazılımların 
tamamına bu eğitim notlarında yer vermek mümkün değildir. Örneğin sadece solar PV sistemler 
konusunda tasarım ve hesaplama amaçlı kullanılan yazılımların listesi bile kendi başına oldukça 
kabarıktır14: SAM (System Advisor Model), RETScreen, HOMER Legacy v.2.68, Skelion, Hybrid2, PV-GIS, 
PVWatts, PVSOL, DIAFEM, Easy-PV,  Solarius-PV, PV Designer Solmetric, Archelios PRO, Solarmapper, 
PVComplete, PVscout, PVSYST, SolarPRO, Plan4Solar PV, PV F-Chart, INSEL, PV*SOL, Polysun, 
EasySolar, HELIOS 3D, Solergo, PV-DesignPro, Skelion, HelioScope, PolySun, SOLARPLUS, 
SolarDesignTool, AuroraSolar, Solargis-PvPlanner, EasySolar, SolarModel.  

 
14 https://photovoltaic-software.com/pv-softwares-calculators  
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 Çizelge 4. Nispeten yaygın kullanılan bazı enerji modelleme/optimizasyon yazılımlarına yönelik kısa 
değerlendirmeler. 
 

Yazılım ismi Açıklama 
 

EnergyPlus Sektörün en önde gelen yazılımlarından olup DOE tarafından 
desteklenmektedir. Bu yazılım zaman içinde DOE-2 ve BLAST 
yazılımlarının evrimleşmesi ile yazılım standartlarına uygun modern bir 
yazılım haline gelmiştir. 
İlgili link: https://energyplus.net/  
 

RETScreen Yenilenebilir enerji projelerinin analizinde yaygın olarak kullanılan ve 
yazılım mühendisliği açısından yeterli olmayan bir yazılımdır. Bu 
özelliklerine rağmen uluslararası alanda yaygın olarak kullanılan bir 
yazılımdır. RETScren kullanıcılarını öncelikle Microsoft ve Excel 
kullanmaya zorlamakta ve sınırlandırmaktadır. Diğer taraftan kurulumda 
yaşanan sorunlardan Excel makrolarına ve dinamik kütüphanelerine 
bağımlılık yazılım geliştirme açısından sorunlu yaklaşımlardır. 
İlgili link: https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-publications/tools/data-
analysis-software-modelling/retscreen/7465  
 

PVGIS PVGIS AB Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (Ispra, İtalya) tarafından 
geliştirilmiş Coğrafik Bilgi Sistemi verilerini kullanan web tabanlı bir 
yazılımdır. Şebeke bağlı ve şebekeden bağımsız PV sistemlerin performans 
analizi yanında, seçilen lokasyona ait tüm güneş enerjisi verilerine ve hatta 
tüm meteorolojik verilere ulaşılmasına olanak sağlayan kullanımı pratik bir 
yazılım platformudur. 
İlgili link: https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis  
   

SolarDesignTool.com Optimum PV panel tasarımı ve konfigürasyonu alanında bir numaralı 
online web sitesidir. SolarDesign ile Grid tabanlı güneş enerji sistemleri 
solar panel ve inverterler gerek dizi şeklinde gerekse de katar şeklinde 
tasarlanabilmekte ve ticari pazarda bulunan farklı PV panellerin 
performansları kıyaslanabilmektedir. 
İlgili link: https://get.solardesigntool.com/  
 

HOMER Grid ve grid olmayan güç sistemlerini bağımsız, uzaktan veya dağıtık olarak 
tasarlayıp, tasarımı değerlendirmeyi kolaylaştıran bir bilgisayar modelleme 
yazılımıdır. 
İlgili link: https://www.homerenergy.com/products/pro/index.html  
 

PVsyst Fotovoltaik güneş enerjisi uygulamalarına yönelik tasarım, modelleme ve 
gerektiğinde ekonomik analiz yapma olanağı sunan bir yazılımdır. Mimar, 
mühendis ve araştırıcılar tarafından yoğun kullanılmaktadır. Tasarım 
yapılan yöreye ait meteorolojik verilerin seçilebildiği ya da transfer 
edilebildiği yazılım ile; saatlik, aylık ve yıllık hesaplamalar 
yapılabilmektedir. 
İlgili link: https://www.pvsyst.com/  
   

TRNYS Zamana bağlı değişken sistemlerin davranışını simüle etmek için kullanılan 
son derece esnek, grafik tabanlı bir yazılım ortamıdır. Gerçekleştirilecek 
simülasyonların büyük çoğunluğu termal ve elektrik enerjisi sistemlerinin 
performansını değerlendirme amaçlı olmakla birlikte, dinamik sistem 
analiz portföyü oldukça zengindir.  
İlgili link: http://www.trnsys.com/  
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KUTU 6: Enerji Modelleme/Simulasyon Yazılımı Örneği-1: EnergyPlus 
 
 
EnergyPlus, proje aşamasında ya da mevcut binaların ısıtma, soğutma ve havalandırma yüklerinden 
kaynaklanan enerji tüketimlerini, dinamik olarak hesaplayan bir simülasyon programıdır.  
 
EnergyPlus; DOE–2 ve BLAST programları temel alınarak geliştirilmiş, yüksek hesaplama kapasiteli bir 
bina enerji simülasyon programıdır.  
 
EnergyPlus sayesinde tasarım aşamasında olan yeni binaların veya iyileştirme yapılması düşünülen 
mevcut binaların enerji performansı, inşaattan önce görüntülenebilmekte ve böylece mimar veya 
mühendis olası senaryoların hepsini test ederek proje için en uygun olanını seçebilmektedir.  
 
EnergyPlus aynı zamanda, Enerji ve çevre tasarımı olarak adlandırılan LEED (The Leadership in Energy 
and Enviromental Design) sertifikasyonu için gerekli bina enerji modellemesine çıktı veren, USGBC 
(U.S. Green Building Council) tarafından tanınan programlar içinde en yaygın kullanılanıdır. 
EnergyPlus yazılımının program yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.  
 

 
 
EnergyPlus üç temel yapıdan oluşur; simülasyon yöneticisi, ısı ve kütle denge simülasyon modülü ve 
bina sistem simülasyon modülü. Simülasyon yöneticisi tüm simülasyon proseslerini kontrol etmektedir. 
 
EnergyPlus programına veri girişleri (bina yapı, HVAC ekipmanları, hava verileri) IDF Editor 
yardımıyla girilmektedir. IDF-Editor’e tüm veriler tek tek girilmekte ve çok uzun süren bir işlemdir. Bu 
sebeple EnergyPlus için 3. Parti bir ara yüz programına ihtiyaç duyulmaktadır.  
 
Programcılar tarafından EnergyPlus için geliştirilen ara yüz programlarından Design Builder, EP-
Quick, EP-Interface, bu programlardan bazılarıdır.  
 
Design Builder programı EnergyPlusun en etkili ara yüz programıdır. Design Builder; binanın enerji, 
karbon salınım, aydınlatma ve konfor denetimi için geliştirilmiş bir görsel simülasyon programdır. 
Design Builder kullanılarak EnergyPlus için gereken IDF dosyaları oluşturulmakta, bina modeli 
hazırlanabilmekte ve enerji analizi için model üzerinde gerekli düzeltmeler yapılabilmektedir. 
 
Ref: https://energyplus.net  
 



► Akademik Personel Eğitim Notları

 
3. Bölüm 

-22- 

 
 

KUTU 6: Enerji Modelleme/Simulasyon Yazılımı Örneği-1: EnergyPlus 
 
 
EnergyPlus, proje aşamasında ya da mevcut binaların ısıtma, soğutma ve havalandırma yüklerinden 
kaynaklanan enerji tüketimlerini, dinamik olarak hesaplayan bir simülasyon programıdır.  
 
EnergyPlus; DOE–2 ve BLAST programları temel alınarak geliştirilmiş, yüksek hesaplama kapasiteli bir 
bina enerji simülasyon programıdır.  
 
EnergyPlus sayesinde tasarım aşamasında olan yeni binaların veya iyileştirme yapılması düşünülen 
mevcut binaların enerji performansı, inşaattan önce görüntülenebilmekte ve böylece mimar veya 
mühendis olası senaryoların hepsini test ederek proje için en uygun olanını seçebilmektedir.  
 
EnergyPlus aynı zamanda, Enerji ve çevre tasarımı olarak adlandırılan LEED (The Leadership in Energy 
and Enviromental Design) sertifikasyonu için gerekli bina enerji modellemesine çıktı veren, USGBC 
(U.S. Green Building Council) tarafından tanınan programlar içinde en yaygın kullanılanıdır. 
EnergyPlus yazılımının program yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.  
 

 
 
EnergyPlus üç temel yapıdan oluşur; simülasyon yöneticisi, ısı ve kütle denge simülasyon modülü ve 
bina sistem simülasyon modülü. Simülasyon yöneticisi tüm simülasyon proseslerini kontrol etmektedir. 
 
EnergyPlus programına veri girişleri (bina yapı, HVAC ekipmanları, hava verileri) IDF Editor 
yardımıyla girilmektedir. IDF-Editor’e tüm veriler tek tek girilmekte ve çok uzun süren bir işlemdir. Bu 
sebeple EnergyPlus için 3. Parti bir ara yüz programına ihtiyaç duyulmaktadır.  
 
Programcılar tarafından EnergyPlus için geliştirilen ara yüz programlarından Design Builder, EP-
Quick, EP-Interface, bu programlardan bazılarıdır.  
 
Design Builder programı EnergyPlusun en etkili ara yüz programıdır. Design Builder; binanın enerji, 
karbon salınım, aydınlatma ve konfor denetimi için geliştirilmiş bir görsel simülasyon programdır. 
Design Builder kullanılarak EnergyPlus için gereken IDF dosyaları oluşturulmakta, bina modeli 
hazırlanabilmekte ve enerji analizi için model üzerinde gerekli düzeltmeler yapılabilmektedir. 
 
Ref: https://energyplus.net  
 

 
3. Bölüm 

-23- 

 
KUTU 7: Enerji Modelleme/Simulasyon Yazılımı Örneği-2: PVsyst Yazılımı ile 30 kW 
Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Sistemin Modellenmesi ve Simülasyonu 
 
Batman ilinde; şebekeye bağlı 30 kW güneş fotovoltaik sistemin PVsyst yazılım programı ile 
gerçekleştirilmiştir15. Söz konusu PV sistem; yazılım platformunda bulunan coğrafik lokasyon 
modülüne gerekli bilgiler girildikten sonra; aşağıda gösterildiği şekilde tasarlanmıştır:  
 

 
 

Şebekeye bağlı PV sistemini oluşturan panel, inverter ve güç koşullandırma ünitesine ait tip, model 
(dolaysısıyla teknik özellikler) seçildikten ve PV panel yönlendirme ve eğim açısı bilgileri girildikten 
sonra PVsyst yazılımından elde edilen sonuçların özetini veren Sankey diyagramı aşağıda sonuçlar 
gösterildiği gibidir: 

 

 
 
Ref: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/979264  
 

 
15 E. Akcan vd., European Journal of Science and Technology, No. 18, pp. 248-261, March-April 2020. 
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Anahtar Not-1: Temiz enerji sektörüne yönelik 
enerji analiz/optimizasyonu için yazılım 

geliştirme fırsatları söz konusu   
 
Yazılım, programların ve bunlara ait verilerin birlikte bilgisayar kaynaklarını istenilen doğrultuda 
kullanmasını sağlayan komutlar bütünüdür. Bilgisayar yazılımları çeşitli şekillerde olabilmektedir. Sistem 
yazılımları, uygulama yazılımları, programlama dilleri, cihaz sürücüleri ve program geliştirme ortamları 
gibi. Uygulama yazılımları genellikle son kullanıcılara yönelik yazılımlardır (örneğin Microsoft ofis 
yazılımları).  
 
Enerji yönetimi, planlama, kontrolü ve verimliliği konusunda çok çeşitli yazılımlar bulunmakta ve bunlar 
uygulama yazılımı sınıfına girmektedir. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanındaki yazılımlar 
aşağıdaki sınıflandırmaya tabi tutulabilmektedir: 
 

• Simülasyon araçları 
• Ekonomik değerlendirme 
• Planlama ve analiz 
• Kontrol/gözetleme yazılımlarıdır.  
 

Bu yazılımları seçerken kalite düzeyini, yaygınlığını ve uluslarası standartlara uyumluluğunu araştırmak 
gerekir. Uluslarası standartlar iki yönlü olarak ele alınabilir: 
 

• YE ve enerji verimliliği standartlarına uyumluluk 
• Yazılım geliştirme standartlarına uyumluluk 
 

YE ve enerji verimliliği sektöründe son on yılda birçok yazılım ürünü ortaya çıkarılmıştır. Fakat bu 
yazılımların büyük bir kısmı belirli/kısıtlı problemleri çözmeye dönük, yazılım geliştirme standartlarına 
uymayan prototip yazılımlardır. Prototip yazılımlar genellikle test sürecinden geçmemiş ve üretime 
sunulmamış yazılımlar olup içerisinde “bug” denilen yazılım hatalarını barındırabilmektedir. Öte yandan 
profesyonel yazılımcılar tarafından hazırlanan yazılımlar da enerji standartlarını göz ardı ettiği takdirde 
enerji uzmanları açısından kullanışlı olmamaktadır. 
 
Yazılım geliştirmede en önemli maliyet nitelikli insan gücüdür. Kapsamlı yazılım projeleri analiz, 
geliştirme, test ve piyasaya sürme aşamaları dahil olmak üzere yaklaşık bir yıl içerisinde olgunlaşır. 
Sürdürülebilir bir yazılımın sonraki yıllarda az bir maliyetle bakımı ve güncellemeleri devam eder. 

 

 
 

 
 

Kullanım

Geçiş Sürüm

Planlama

Revizyon

Bakım
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Enerji yazılımları sektörü geniş bir sektör olup, bu sektör için yazılım geliştirmenin coğrafya ile sınırlı 
olmadığını söylemek mümkündür. Yazılım geliştirme araçları her bilgisayar ortamında mevcut olup 
yazılım geliştirme kapasitesi kaliteli ve yetişmiş beyin gücü ile doğru orantılıdır. 
 
Diğer önemli bir faktör yazılımı geliştirilecek olan sektörün iyi tanımlanmış standartlarının ve 
sistematiğinin olmasıdır. Bu standartlar yazılım analizi aşamasında gerekli olup kaliteli sektörel yazılımlar 
üretmeyi etkileyen başlıca faktörlerdendir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anahtar not sonu 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Bu yönüyle üniversitelerimizde yeterli know-how bulunmaktadır. Bu deneyimlerin yazılım 
ürünlerine dönüştürülmesi ve uluslarası alanda kullanılması mümkündür. Böylece ülkemizde 
yazılım sektörünün canlanması, genç bilişimcilerin istihdamları ve yeni girişimci firmaların ortaya 
çıkması sağlanabilecektir. 
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Anahtar Not-2: Yerli teknolojiyle geliştirilen 
Türkiye’ye özgü bir modelleme yazılımı (BUEMS) 

 
 
Boğaziçi Üniversitesi, “Boğaziçi Üniversitesi Enerji Modelleme Sistemi (BUEMS) Türkiye Modellemesi16” 
başlıklı projesi ile bugüne kadar enerji alanında Türkiye’deki en gelişmiş modelleme sistemini hayata 
geçirmiş oldu. Üniversite bu çalışma ile enerji sektöründe farklı parametreler ve senaryolar doğrultusunda 
2050’ye kadar farklı projeksiyonlar ortaya koyarken bu projeksiyonların getirdiği maliyetleri ve enerji 
sistemi üzerine etkilerini araştırma olanağı veriyor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model kullanılarak, kısa veya uzun vadede ekonomik maliyet de hesaplanarak neler olabileceği, alınacak 
bu kararın nasıl bir ekonomik etkisi olacağı öngörülebiliyor. BUEMS Modeli, enerji-ekonomi-çevre 
ilişkilerinin birbirleriyle olan çift yönlü etkileşimlerini işin içine alabiliyor, çeşitli senaryolarda belli bir 
duruma göre nasıl değişiklikler meydana geldiğini ölçme olanağı veriyor. Örneğin bu sistemle emisyonlara 
kısıt getirildiği takdirde ekonomik büyümeden ne kadar kayıp meydana gelebileceğine dair ölçüm 
yapılabiliyor; vergilendirme yapıldığında ya da 2023 yılından itibaren nükleer enerji devreye alındığında 
emisyonların ne kadar değiştiği görülebiliyor, tüm enerji arzının kompozisyonun nasıl değiştiği 
izlenebiliyor. Nükleer olduğu zaman doğrudan emisyonlar azaldığı için, yenilebilir enerji kaynaklarına 
gereksinimin ne kadar azalacağı yüzde olarak ölçülebiliyor. 
 
İstenen değişikliklerin istendiği şekilde yapılmasına olanak tanıyan “yerli ve milli” BUEMS Modeli, bu 
yanıyla dünyada birtakım detaylara hakim olmaya ya da bazı detayları değiştirmeye izin vermeyen 
uluslararası birçok modelleme sisteminden farklılaşıyor, onlardan daha sağlıklı sonuçlar ortaya koyuyor. 
Bu yapı kullanılarak arz - talep dengesi dengeleri daha sağlıklı görülebiliyor. 
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilen BUEMS'in modelleme 
altyapısı, ulusal enerji sektörünün kendine has karakteristikleri çerçevesinde enerji-çevre etkileşiminin 
gerçekçi ve detaylı incelenmesine katkı sağlamak üzere, "temelden zirveye" yaklaşımıyla sektörel ve 
teknolojik detay seviyesi yüksek bir model yapı olarak geliştirildi. BUEMS kapsamında bir veritabanı 
oluşturularak BUEMS/Türkiye enerji modeli kuruldu. Model çerçevesinde karbon emisyonlarının 
kısıtlandığı ve karbon vergisinin tanımlandığı çeşitli senaryo analizleri gerçekleştirildi. Hazırlanan arayüz 
ile paket program haline getirildi, makroekonomik modül geliştirilerek entegre edildi; senaryoların 
gayrisafi yurtiçi hasıla ve enerji kaynaklarının kullanımlarına etkileri incelendi. 
 

Anahtar not sonu 

 
 
 
 
 
 

 
16 https://www.enerjiekonomisi.com/turkiye-nin-en-genis-enerji-modellemesini-hayata-gecirdi/2515/  

BUEMS Modeli, enerji sektöründeki karar vericileri daha önce kullanılan yabancı modelleme 
sistemlerine olan bağımlılıktan ve bunların kısıtlılıklarından kurtarıyor. Geliştirilen yerli sistemle, 
Türkiye’nin hem kısa hem de uzun vadeli enerji-çevre planlama ve politikalarının oluşumuna destek 
sağlayacak nitelikte sonuçlar elde edilmesi amaçlanıyor. Politika yapıcılara enerji alanında atılan 
adımların en başta doğru planlanabilmesi, öngörülerin test edilebilmesi, bir karar alırken bu 
kararın maliyetinin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olabilmek için iktisadi verilerle yol gösteriyor. 
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16 https://www.enerjiekonomisi.com/turkiye-nin-en-genis-enerji-modellemesini-hayata-gecirdi/2515/  
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Anahtar Not-3: Sankey diyagramı ile kampüs 

enerji analizi ve optimizasyonuna yönelik doktora 
tez çalışması 

 
Kanada Carleton Üniversitesi’nde tamamlanmış bir doktora çalışması17, üniversite kampüsündeki tüm 
düğüm noktalarındaki enerji (su ve karbon salım miktarları da dahil olmak üzere) akışlarını Sankey 
diyagramı ile modelleyerek, Carleton Üniversitesi Kampüsünde bulunan farklı bina ve yapıların yıllık 
enerji performansları arasındaki farkları tespit etmiştir.  
 

 
 
Çalışmanın sonuçları; Sankey diyagramı ile daha kısa zaman aralıklarında (aylık, günlük ya da saatlik) tüm 
kampüs seviyesinde yapılacak izlemelerin, kampüsün uzun dönemde karbon-nötr olabilmesi için gerekli 
önlem ve planlamaların yapılması için kritik bir araç olduğuna işaret etmektedir. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Anahtar not sonu 

 
17 Aly Assem Mostafa Kamal Abdelalim (2017), A Multi-Scale Approach to Exploiting Measured and Modelled 
Building Performance Data to Improve Campus Operations, PhD Thesis, Carleton University, Canada, 
https://doi.org/10.22215/etd/2017-12017. 

Sankey diyagramı basit proseslerden ülke ölçeğindeki enerji analizlerinde yaygın kullanılmasına 
karşın, üniversite kampüslerinde kullanımına yönelik çalışmaların sayısı oldukça az. Etkili çözüm 
ve görsel analiz/yorum şansı vermesi nedeniyle bu yöntem ve yaklaşımla ilgili olarak 
akademisyenler tarafından geliştirilmesi gereken (başta diyagramın bir yazılım tarafından ölçekli 
ve otomatik üretilmesi dahil) çok sayıda unsur bulunmaktadır. Bu konuda Ar-Ge tabanlı tez ve proje 
çalışması fırsatları mevcuttur. 
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KAMPUS İÇİ TEMİZ 
ENERJİ UYGULAMA 

ESASLARI  

4.1. Geleneksel EV Teknolojileri  
 

Üniversite kampüslerinde çok sayıda ve çok farklı tipolojilerde tekil ya da birleşik binalar, farklı amaçlara 
sahip açık alan faaliyetleri ya da servis hizmetleri (aydınlatma, sulama, arıtma vb.), açık ve kapalı 
alanlardaki laboratuvar/araştırma faaliyetleri ile değişken yoğunlukta işleyen ulaşım sistemleri 
bulunmakta ve tüm bu sistemler alt bileşenleri ile birlikte enerji tüketimine neden olmaktadır. Kampüs içi 
enerji tüketim bileşenlerini gösteren bir şema Şekil 1’de gösterilmiştir.  
 

 

 
 
 
Şekil 1.  Kampüs içi enerji tüketim bileşenleri. 
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Söz konusu bu enerji tüketim bileşenlerinin önemli bir kısmı direkt elektrik enerjisine ihtiyaç duyarken, 
ısıtma-soğutma amaçlı bazı bileşenlerde direkt ısı enerjisine ihtiyaç duyarlar. Kampüs içerisinde gerek 
direkt ısı üretimi gerekse ulaşım araçları için ise fosil tabanlı yakıt (başta doğalgaz, dizel ve benzin gibi) 
kaynaklarından faydalanılır. Dolayısıyla kampüs içi enerji tüketimleri değerlendirilirken elektrik ve yakıt 
tüketimi ana başlıkları altında değerlendirme yapılması yaygın rastlanan bir yöntemdir.  
 
Bu amaçla; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda 2014- 2015 yılları arasında EVD’ler 
aracılığıyla aralarında üniversitelerin de bulunduğu 166 kamu binasında etüt çalışmaları gerçekleştirilmiş 
olup, bu çalışmalar neticesinde binaların teorik teknik tasarruf potansiyelleri ve bu potansiyelin 
kazandırılmasına yönelik olarak hazırlanan verimlilik artırıcı proje önerilerini içeren detaylı etüt raporları 
hazırlanmıştır.  
 
Bu çalışmaların sonucunda oluşturulan uygulama-izleme raporuna1 göre ortalama inşaat alanı 50,000 m² 
olan tipik üniversite binasının elektrik tüketimi dağılımı Şekil 2’de gösterilmektedir.  
 

 
 

 
 
 
 
Şekil 2.  Ortalama inşaat alanı 50.000 m² olan tipik üniversite binasının elektrik tüketimi dağılımı 

 
 
Bu dağılıma göre elektrik tüketiminde en önemli kalemin Aydınlatma olduğu bunu havalandırma 
sisteminin ve ofis ekipmanlarının izlediği görülmektedir.  
 
Aynı raporda bu tüketimlerin %20 seviyesinde azaltılmasına yönelik ilk yatırım maliyeti yüksek olmayan 
geleneksel EV önlemleri tespit edilmiştir.  
 
Şekil 3’te gösterilen bu önlemlerin tamamının uygulanması durumunda, yatırımın geri dönüş süresinin 
ortalama 2,24 yıl olacağı hesaplanmıştır.  
 
 

 
1http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/document/Et%C3%BCt%20Uygulama%20%C4%B0zleme%20Raporu%202018.
pdf  
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Şekil 3.  Üniversitelerde elektrik tasarrufu sağlamaya yönelik geleneksel EV önlemleri 

  
 
Benzer analizler ortalama inşaat alanı 50.000 m² olan tipik üniversite binasının yakıt tüketimi dağılımı 
için de yapılmış olup elde edilen sonuçlar Şekil 4’te gösterilmiştir.  
 

 
 

 
 

 
 
Şekil 4.  Ortalama inşaat alanı 50.000 m² olan tipik üniversite binasının yakıt tüketimi dağılımı 

 
 
Bu dağılıma göre yakıt tüketiminde en önemli kalemin tartışmasız ‘Isıtma’ olduğu bunu sıcak su 
tüketiminin izlediği görülmektedir.  
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Aynı raporda bu tüketimlerin %20 seviyesinde azaltılmasına yönelik ilk yatırım maliyeti yüksek olmayan 
geleneksel EV önlemleri tespit edilmiştir.  
 
Şekil 5’te gösterilen bu önlemlerin tamamının uygulanması durumunda, yatırımın geri dönüş süresinin 
ortalama 2,05 yıl olacağı hesaplanmıştır.  
 

 

 
 

 
 
Şekil 5.  Üniversitelerde yakıt tasarrufu sağlamaya yönelik geleneksel EV önlemleri 

 
 
Bu çalışmadan da anlaşılacağı üzere; son yıllara kadar üniversite kampüslerinde uygulanan enerji 
tasarrufu ya da verimliliği önlemleri; ağırlıklı olarak binalar ve saha aydınlatmaları ile sınırlı kalmıştır.  
 
Bu önlemler mevcut eğitim notlarında geleneksel enerji verimliliği (EV) çözümleri/uygulamaları olarak 
değerlendirilmiş olup, bu amaçla kullanılan teknolojilere2 yönelik kısa tanımlamalar Kutu 1 ile Kutu 15 
arasına sunulmuştur.   
 

KUTU 1: Geleneksel Enerji Verimliliği Teknolojileri: Bina Dış Kabuğu ve Isıtma-
Soğutma Tesisat Borularında Isıl Yalıtım Uygulaması 

 
Binalarda yapı kabuğunu oluşturan tüm bileşenlerde ısı korunumunun sağlanabilmesi ve ısı 
kayıplarının minimize edilebilmesi önem taşır. Bu amaçla bileşenlerin ısı geçirgenlik katsayılarının 
belirli sınırların altında kalması gereklidir. TS 825 Isı Yalıtım Standardı’nda Türkiye dört derece gün 
bölgesine ayrılmış ve her yapı bileşeni için izin verilecek maximum ısı geçirgenlik katsayısı (U) bölgelere 
göre ayrı ayrı belirtilmiştir.  
 
Tasarımda, hesaplamalar sonucunda elde edilen kabuk bileşenlerine ait U değerinin, TS 825’te 
belirtilen, binanın yer aldığı derece gün bölgesine ait değerlere uygun olup olmadığı, o bölge için verilen 
tablo değerleri ile karşılaştırılarak belirlenmelidir.  
 

 
2 Geleneksel EV teknolojileri bu kısımda tanımlananlarla sınırlı değildir ancak olabildiğince yaygın kullanılan 
teknolojilere yer verilmiştir. 
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Kabuk bileşenine ait U değeri standartta ilgili derece gün bölgesi için verilen değerden büyük ise, kabuk 
tasarımında bileşenin ısı geçirgenlik direncini arttırmaya ve dolayısıyla U değerini düşürmeye yönelik 
çözümlere gidilmelidir.  
 
Bu amaçla bileşenin standarda göre sağlaması gereken U değeri elde edilene dek, kabuğu oluşturan 
katmanların kalınlıklarının, ya da kabukta yer alan ısı yalıtım malzemesinin kalınlığının arttırılması 
yolu ile, kabuğun ısı geçirgenlik direnci (R=1/U) yükseltilmelidir. 
 
Benzer şekilde ısıtma-soğutma ve havalandırma tesisat kanal, boru ve birleştirme elemanlarında ısı 
yalıtımı uygulanarak, kanal/boru içerisinde hareket eden sıcak/soğuk akışkan ile çevre havası 
arasındaki olası ısı transferinin azaltılmasına azami biçimde dikkat edilmesi gereklidir. Bu nedenle 
mekanik tesisat elemanlarında ısı yalıtım uygulaması yaygın enerji verimliliği çözümleri arasındadır. 
 
Ref: http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/cf3e258fbdf3eb7_ek.pdf  
 

 
 

KUTU 2: Geleneksel Enerji Verimliliği Teknolojileri: Binalarda Hava Sızdırmazlığının 
Sağlanması 

 
Yapı kabuğunda, iç-dış ortam arasında rüzgardan kaynaklı basınç farkına dayalı veya iç-dış ortam 
arasında sıcaklık farkının yarattığı basınç farkına dayalı olmak üzere hava sızıntıları söz konusudur.  
 
Yapı kabuğunun hava sızdırmazlığının sağlanmasının amacı, enerji performansının yükseltilmesi, 
yoğuşmaya dayalı yapı hasarlarının önlenmesi, iç ortam hava kalitesinin sürdürülmesidir. Binalarda ısı 
kayıplarının % 20-% 50’ne hava sızıntıları neden olmaktadır. 
 
Binada hava sızıntısının gerçekleştiği noktalar; aşağıdaki görselden anlaşılacağı üzere, malzemelerin 
içindeki kılcal boşluklar, pencere-kapı duvar birleşim noktaları, farklı malzemelerle birleşim noktaları 
ve mekanik ve elektrik tesisatı gereçleriyle birleşim noktaları olarak listelenebilir. 
 

 
 
Ref: https://webdosya.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/ustmenu/ustmenu845.pdf  
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KUTU 3: Geleneksel Enerji Verimliliği Teknolojileri: Aydınlatmada LED armatür 
kullanımı 

 
Aydınlatmanın kalitesini düşürmeden, iyi bir aydınlatmanın gereklerini yerine getirmek olarak 
tanımlanabilecek Aydınlatmada Enerji Verimliliğinde en yaygın çözümlerden biri ışık yayan diyot 
olarak isimlendirilen LED (Light Emitting Diode) armatür kullanımıdır.  
 

 
 
Ref: https://www.enerjiportali.com/aydinlatmada-led-lamba-kullanilmasinin-
avantajlari/  

 
 

KUTU 4: Geleneksel Enerji Verimliliği Teknolojileri: Gölgeleme Elemanları /Güneş 
Kırıcıları Kullanımı 

 
Güneş en yaygın ve iyi ısı kaynağıdır. Kış aylarında dahi güneş ısı kazançları bir ortamın ısınma 
ihtiyacının önemli bölümünü karşılayabilir.  Güneş ısısını optimize etmenin yolu doğru konumlanma 
ve mimariden geçer.  
 
Pasif tasarım önlemlerinin uygulanması ile güney cephede yer alacak geniş cam yüzey ile ısı kazançları 
artarken, kuzey cephede iyi yalıtım ve daha küçük cam alnı ile ısı kayıplarının önüne geçilebilir. Bununla 
birlikte kötü bir tasarım yaz aylarında soğutma ihtiyacını arttırır ve aşırı ısınmalara sebep olabilir. 
Pencereye yakın kullanım alanlarında yılın belirli zamanlarında konforsuzluğa yol açabilir. 
 
Günümüzde pek çok yapıda güneş kırıcı bileşenleri görmek mümkündür. Güneş kırıcıları sabit yapı 
elemanları olarak gün ışığı kontrolü sağlamasının yanı sıra kullanıcının gün ışığı ve ısısından 
faydalanmasına yardımcı olur.  
 
Güneş kırıcıları mevcut binalara kolaylıkla entegre edilebilirken pencerelere uygulanan güneş yansıtıcı 
film ve kaplamaların yol açtığı ilave aydınlatma ihtiyacı ve elektrik tüketiminin de önüne geçilir.   
 
Doğu ve batı cephelerinde dikey eksenli kanat kullanımı daha etkin çözüm sağlayabilir. Tüm yıl istenen 
görsel ve termal konforun sağlanması için tüm tasarım etkilerinin göz önünde bulundurulması önemli 
bir unsurdur. Bina Termal Modelleme programları ile pencere alanlarında yapılacak değişikliklerin, ışık 
geçirgenliğinin ve termal özelliklerin etkileri hızlı bir şekilde değerlendirilebilir. 
 
Ref: https://webdosya.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/ustmenu/ustmenu845.pdf  
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geçirgenliğinin ve termal özelliklerin etkileri hızlı bir şekilde değerlendirilebilir. 
 
Ref: https://webdosya.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/ustmenu/ustmenu845.pdf  
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KUTU 5: Geleneksel EV Teknolojileri: Yoğuşmalı Kazanların Kullanımı 

 
Yoğuşmalı kazanların çalışma prensibi hemen hemen normal fanlı cihazlar gibidir. En önemli fark ısı 
eşanjörlerinin yakıcıdan ve baca gazlarından daha fazla ısıyı absorbe edebilecek yapıda daha büyük bir 
alana sahip olmasıdır.  
 
Ana eşanjör, kazan dönüş suyu sıcaklığı yeteri kadar düşük olduğunda baca gazlarını 54 oC’nin altına 
düşürecek ve baca gazlarını soğutabilecek özelliğe sahiptir. Sıcaklığı 54 oC’nin altına düşürülen baca 
gazları içerisindeki su buharı yoğunlaşır ve su buharı içerisindeki gizli ısı geri kazanılarak kazanda 
kullanılır.  
 
Eğer bu kazanım yapılmaz ise bu ısı baca gazlarıyla atık ısı olarak atılacaktır. Baca gazı sıcaklıkları klasik 
kazanlarda 200-250 oC iken bu değer yoğuşmalı kazanlarda 50-60 oC civarındadır ve potansiyel kazanç 
buradan elde edilmektedir.  
 

 
 
Ref: https://webdosya.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/ustmenu/ustmenu845.pdf  
 

 

KUTU 6: Geleneksel EV Teknolojileri: Kontrol Sensörlerinin Kullanımı  

 
CO2 Sensörleri 
 
Tüm binalarda kullanıcıların taze hava ihtiyacını karşılamak ve kapalı ortam havasını ve kirleticilerini 
uzaklaştırmak için havalandırma sistemine ihtiyaç vardır. Bununla birlikte mekanlara gereğinden fazla 
hava göndermek, havanın ısıtma ve soğutma maliyetini ve mekanik havalandırma sisteminin ise fan 
işletme maliyetlerini arttırır. 
 
İnsanlar nefes verme sırasında CO2 salarlar, dolayısıyla binadaki CO2 seviyesi içerideki insan sayısı ile 
doğru orantılıdır. Tasarımcılar genellikle havalandırma hesaplarını maksimum doluluk oranı için 
yaparlar. Bu sebeple, binalar çoğu zaman ihtiyaç dışında havalandırılırlar. CO2 sensörleri 
havalandırmanın düşük seviyelerde ve doluluk oranına bağlı olarak çalıştırılmasını; ısıtma, soğutma 
maliyetleri ve fan enerji ihtiyacını azaltırlar.      
 
Atmosferdeki CO2 seviyeleri şehirlerde 400’e ppm ulaşmış durumdadır. Havalandırma miktarı 
genellikle kullanılan alandaki CO2 seviyesinin 1200 ppm’e çıkması ile artmaktadır.  
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Doluluk Sensörleri 
 
Pek çok binada enerji, kullanılmayan alanların ısıtılması ve soğutulması için harcanmaktadır. Doluluk 
sensörleri, kullanılmayan alanların ısıtma/soğutma gereksinimini azaltır veya tamamen kaldırır.  
Mevcut sensörler, pasif infra-red (PIR) sensörler (aydınlatma kontrolü için de kullanılır), akustik 
dedektörler ve kart sistemi (otel odalarında) kullanılır.  
 
Doluluk sensörleri ile kontrol edilen sistemler iki kademeli olarak çalışır. Dolu kademesinde ortam 
normal işletme sıcaklıklarında ısıtılır veya soğutulur. Boş kademede, kullanım dışı geçen bir sürenin 
sonunda ısıtma ve soğutma sistemi set-back sıcaklığına ayarlanır veya tamamen kapatılır, mekanik 
havalandırma ise azaltılır. 
 
Ref: 
https://www.academia.edu/8932356/Ak%C4%B1ll%C4%B1_Ev_Sistemleri_Ders_Notla
r%C4%B1  
 

 

KUTU 7: Geleneksel EV Teknolojileri: Frekans Kontrollü Pompa ve Fanların 
Kullanımı 

 
Değişken frekanslı sürücü (VFD) (ayrıca ayarlanabilir-frekanslı sürücü, değişken hızlı sürücü, AC 
sürücü, micro sürücü ve invertör sürücü olarak da adlandırılır.) elektro-mekanik sürücü sistem 
içerisinde değişken hız sürücü kullanılarak, AC motor hızı ve torkunun motor giriş frekansı ve voltaj 
değiştirmek suretiyle kontrol edilmesidir.  
 
VFD’ler küçük ekipmanlardan büyük maden tesisleri ve kompresörlere kadar geniş bir yelpazede 
kullanılmaktadır. Dünya elektrik enerjisinin yaklaşık üçte biri sabit hızlı elektrik motorlarında 
tüketilmektedir. Bunlar santrifüj pompa, fan ve kompresör uygulamalarından oluşur ve VFD’ler tüm bu 
uygulama alanlarına henüz tamamen nüfuz etmiş değildir.  
 
Yeni ve retrofit VFD uygulamaları önemli enerji verimlilik fırsatları yaratmaktadır. Son yıllarda güç 
elektroniği teknolojilerindeki gelişmeler, VFD maliyet ve boyutlarını azaltırken, performans artışı 
sağlamıştır. Özellikle yarı iletken anahtarlar, sürücü topolojileri, simülasyon ve kontrol teknikleri ve 
kontrol donanım ve yazılım alanındaki gelişmeler önemli rol oynamıştır. 
 
Ref: http://mmoteskon.org/wp-content/uploads/2014/12/1997-54.pdf  
  

 

KUTU 8: Geleneksel EV Teknolojileri: Soğutmada Gece Havalandırma Tekniklerinin 
Uygulanması 

 
Dış mekan hava sıcaklığı iç mekandan soğuk olduğu zamanlarda sadece havalandırma oranını arttırarak 
enerji tüketimi olmadan soğutma yapılabilir. Bu uygulama klima santralleri ve merkezi havalandırma 
sistemlerinin kontrol stratejisi programında yer almalıdır.  
 
Eğer yaz aylarında geceleri bina boş ise bir sonraki günün soğutma yükünü azaltmak için bina önceden 
temiz hava ile havalandırılabilir. Ön soğutmanın etkin çalışması için binanın hava ile temas eden büyük 
bir termal kütle olması gerekir örn. beton duvarlar, tavanlar veya yerler. Faz değiştiren malzemeler de 
kullanılabilir. 
 
Ref: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/76475  
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Doluluk Sensörleri 
 
Pek çok binada enerji, kullanılmayan alanların ısıtılması ve soğutulması için harcanmaktadır. Doluluk 
sensörleri, kullanılmayan alanların ısıtma/soğutma gereksinimini azaltır veya tamamen kaldırır.  
Mevcut sensörler, pasif infra-red (PIR) sensörler (aydınlatma kontrolü için de kullanılır), akustik 
dedektörler ve kart sistemi (otel odalarında) kullanılır.  
 
Doluluk sensörleri ile kontrol edilen sistemler iki kademeli olarak çalışır. Dolu kademesinde ortam 
normal işletme sıcaklıklarında ısıtılır veya soğutulur. Boş kademede, kullanım dışı geçen bir sürenin 
sonunda ısıtma ve soğutma sistemi set-back sıcaklığına ayarlanır veya tamamen kapatılır, mekanik 
havalandırma ise azaltılır. 
 
Ref: 
https://www.academia.edu/8932356/Ak%C4%B1ll%C4%B1_Ev_Sistemleri_Ders_Notla
r%C4%B1  
 

 

KUTU 7: Geleneksel EV Teknolojileri: Frekans Kontrollü Pompa ve Fanların 
Kullanımı 
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Ref: http://mmoteskon.org/wp-content/uploads/2014/12/1997-54.pdf  
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KUTU 9: Geleneksel EV Teknolojileri: Isı Geri Kazanım Sistemi/Ekonomizer 
Kullanımı 

 
Sağlıklı bir ortam için havalandırma gereklidir ancak atık hava önemli termal enerji kayıplarına sebep 
olur. İyi yalıtımlı binalarda, ısıtma ve soğutma enerjisinin yarısı havalandırma sistemi ile kaybedilebilir. 
Söz konusu bu kayıplar havalandırma kontrol sisteminin geliştirilmesi, ısı geri kazanım sisteminin 
entegre edilmesi ile azaltılabilir. Sağlanan taze hava miktarı, bir binanın doluluk oranı ve faaliyetlerine 
bağlı olarak gün içerisinde değişebilir. Eğer binada karışım havalı klima santralleri bulunuyor ise 
önemli miktarda enerji tasarrufu sağlanabilir.  
 

 

Değerlendirilmesi gereken ikinci konu ise ısı geri kazanımıdır. Bu kapsamda çeşitli çözümler mümkün 
olmakla birlikte; taze ve tahliye havası kanallarına havadan havaya ısı değiştirici kurulumu yapmak en 
yaygın çözümlerden biridir. Söz konusu bu tarz bir sistemde; ısı değiştirgeci bir taraftan taze hava ve 
tahliye havasının karışmasını önlerken, kış aylarında da tahliye havasının nem oranına bağlı olarak, 
gizli ısının bir kısmının geri kazanılmasını sağlar.   
 

 

Ref: https://www.mmo.org.tr/tesisat-muhendisligi-99/makale/havali-iklimlendirme-
sistemlerinde-ekonomizer-cevrimi  
 

 

KUTU 10: Geleneksel EV Teknolojileri: Evaporatif Soğutma Sistemlerinin Kullanımı 

 
Evaporatif soğutma, suyun geçen bir hava akımı içerisinde buharlaşmasına dayalı bir soğutma 
yöntemidir. Proses suyun yüksek buharlaşma gizli ısısı ile nemli havanın sıcaklığının düşürülmesidir.   
 
Evaporatif soğutma bağıl nemin düşük olduğu durumlarda daha etkindir; hava püskürtülen sudan veya 
ıslak yüzeyden daha fazla nem emer. 
 
Evaporatif hava soğutucularda, su hava içerisinde tamamen buharlaşır ve serinletme etkisi hava 
tarafından sağlanır. Bazı evaporatif soğutucularda ıslak matris kullanılır, özel güçlendirilmiş mukavva 
benzeri malzemeden geçirilen hava evaporasyon ile soğutulur.  



► Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği
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Evaporatif soğutma sistemleri; havalandırma havasının doğrudan soğutulmasında, proses havasının ön 
soğutmasında veya havalandırma havasının dolaylı soğutmasında kullanılabilir. Uygulamalar bireysel 
konuttan geniş veri merkezlerine kadar gerçekleştirilebilir.  
 

 
 
Ref: http://mmoteskon.org/wp-content/uploads/2017/05/2017-122.pdf  
 

 

KUTU 11: Geleneksel EV Teknolojileri: VRF İklimlendirme Sistemlerinin Kullanımı 

 
VRF (Variable Refrigerant Flow), Değişken Debili Soğutucu Akışkan Akışlı Klima Sistemi anlamında 
kullanılır. Bir dış ünite ile, gaz akış dağıtıcıları yardımıyla birden çok iç ünitenin birbirinden bağımsız 
olarak kontrol edilebildiği direkt genleşmeli klima sistemleridir.  
 

 
 
Bu tür sistemlerde gerektiği kadar soğutucu akışkan doğru faz ve doğru zamanda ihtiyaç duyulan iç 
üniteye sevk edilerek ısıtma ve soğutmada kullanılması sağlanır. VRF sistemlerde havayı işleyen belli 
bir sayıya kadar iç ünite, modüler bir dış kondens üniteye bağlanır. Bazı avantajları aşağıda 
listelenmiştir:  
 
• İleri düzey bir kontrol sistemi ile ısıtma ve soğutma modları arasında geçiş sağlar. 
• Daha ileri versiyonlarda, iç üniteler gerek ısıtma gerek soğutmada birbirlerinden bağımsız olarak 

çalışırlar (HRV).  
• VRF Klima Sistemleri; gelişmiş kontrol ve akış denetim üniteleri ile donatılmıştır. Gerektiği kadar 

soğutucu akışkan doğru faz ve doğru zamanda ihtiyaç duyulan yere sevk edilerek ısıtma ve 
soğutmada kullanılması sağlanır.  Bu özellik sayesinde aynı anda değişik bölgelerde ısıtma ve 
soğutmada yüksek düzeyde enerji tasarrufu sağlar.  

 
Ref: https://www.hvacportal.org/makale/vrf-nedir  
 



► Akademik Personel Eğitim Notları

 
4. Bölüm 

-10- 

 
Evaporatif soğutma sistemleri; havalandırma havasının doğrudan soğutulmasında, proses havasının ön 
soğutmasında veya havalandırma havasının dolaylı soğutmasında kullanılabilir. Uygulamalar bireysel 
konuttan geniş veri merkezlerine kadar gerçekleştirilebilir.  
 

 
 
Ref: http://mmoteskon.org/wp-content/uploads/2017/05/2017-122.pdf  
 

 

KUTU 11: Geleneksel EV Teknolojileri: VRF İklimlendirme Sistemlerinin Kullanımı 

 
VRF (Variable Refrigerant Flow), Değişken Debili Soğutucu Akışkan Akışlı Klima Sistemi anlamında 
kullanılır. Bir dış ünite ile, gaz akış dağıtıcıları yardımıyla birden çok iç ünitenin birbirinden bağımsız 
olarak kontrol edilebildiği direkt genleşmeli klima sistemleridir.  
 

 
 
Bu tür sistemlerde gerektiği kadar soğutucu akışkan doğru faz ve doğru zamanda ihtiyaç duyulan iç 
üniteye sevk edilerek ısıtma ve soğutmada kullanılması sağlanır. VRF sistemlerde havayı işleyen belli 
bir sayıya kadar iç ünite, modüler bir dış kondens üniteye bağlanır. Bazı avantajları aşağıda 
listelenmiştir:  
 
• İleri düzey bir kontrol sistemi ile ısıtma ve soğutma modları arasında geçiş sağlar. 
• Daha ileri versiyonlarda, iç üniteler gerek ısıtma gerek soğutmada birbirlerinden bağımsız olarak 

çalışırlar (HRV).  
• VRF Klima Sistemleri; gelişmiş kontrol ve akış denetim üniteleri ile donatılmıştır. Gerektiği kadar 

soğutucu akışkan doğru faz ve doğru zamanda ihtiyaç duyulan yere sevk edilerek ısıtma ve 
soğutmada kullanılması sağlanır.  Bu özellik sayesinde aynı anda değişik bölgelerde ısıtma ve 
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Ref: https://www.hvacportal.org/makale/vrf-nedir  
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KUTU 12: Geleneksel EV Teknolojileri: Bina Enerji Otomasyon/Yönetim 
Sistemlerinin Kullanımı 

 
Bir binada kullanılan tüm otomasyon sistemleri, açık bir iletişim hattı üzerinden yapılabilmektedir. 
EIA, HIS, ASHRAE, ANSI, ISO, CEN gibi tüm uluslararası bina otomasyon standartlarına uyumlu bir 
iletişim hattı üzerinden, tek bir kabloya bağlı binlerce uç birimin birbiri ile serbestçe iletişimi 
önerilmektedir. Önerilen bina otomasyon sistemine bağlı tüm cihazlar ve birimler internet üzerinden 
uzaktan güvenli bir şekilde izlenebilmekte ve gerekli talimatlar verilebilmektedir. Aşağıdaki şema, 
örnek bir denetim sistemini ana hatlarıyla anlatmayı amaçlamaktadır. 
 

 
 
Ref: http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/4bb829bf490dd61_ek.pdf  
 

 

KUTU 13: Geleneksel EV Teknolojileri: Kojenerasyon (Birleşik Elektrik ve Isı 
Üretimi) Sistemi Kullanımı  

 
Kojenerasyon sistemleri başta doğalgaz olmak üzere diğer yakıtların bir motor veya türbinde yakılarak 
elektrik ve ısının birlikte üretildiği birleşik enerji sistemleridir. Diğer bir ifadeyle kojenerasyon, 
enerjinin aynı sistemden eş zamanlı olarak hem elektrik hem de ısı biçimlerinde beraberce üretilmesi 
ve işletmelerin kullanımına sunulmasıdır.  
 
Kojenerasyondaki temel amaç birincil yakıt enerjisinden en yüksek oranda yararlanmaktır. Bu anlamda 
kojenerasyonun temel mantığında güç üretimi yapan cihazların atık ısısından yararlanma vardır 
  

 
 
Ref: https://www.emo.org.tr/ekler/661b2c3bc72f4b5_ek.pdf  
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KUTU 14: Geleneksel EV Teknolojileri: Trijenerasyon (Birleşik Elektrik, Isı Üretimi ve 
Soğutma) Sistemi Kullanımı  

 
Trijenerasyon sistemlerinde ise enerji; elektrik, ısıtma ve soğutma olarak üç farklı biçimde eş zamanlı 
olarak kullanıma sunulabilmektedir. Trijenerasyonun sisteminin kojenerasyon sistemine kıyasla en 
temel farkı; sisteme dahil edilen soğutma sistemi sayesinde, üretilen ısının dönüştürülerek soğutma 
ihtiyaçları için de kullanılabilmesidir.  
 
Trijenerasyon sistemleri mevsimsel veya sürekli soğutma ihtiyacı olan uygulamalarda tasarruf ve 
verimlilik açısından tercih edilebilmektedir. 
 

 
 
Ref: https://www.emo.org.tr/ekler/661b2c3bc72f4b5_ek.pdf  
  

 

KUTU 15: Geleneksel EV Teknolojileri: Toprak Kaynaklı Isı Pompası Kullanımı  

 
Toprak kaynaklı ısı pompası toprağı enerji kaynağı olarak kullanır. Toprağın büyük ısıl kapasiteye ve 
kararlı işletme koşullarına sahip olması, ısı kaynağı veya çukuru olarak kullanılmasını cazip hale getirir. 
Kış mevsiminde ısı pompaları için ısı kaynağı olarak kullanılan toprak, yaz mevsiminde ise mahal 
içindeki ısının atıldığı bir ısı çukuru görevi görür.  
 
Toprak kaynaklı ısı pompalarında; ısı değiştirgeci görevini yüklenen tesisat boruları dikey ya da yatay 
olarak toprak altına döşenebilir.   
 

 
 
Ref: http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/a27d33160673a96_ek.pdf  
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Ref: http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/a27d33160673a96_ek.pdf  
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3.2. Yenilikçi EV Teknolojileri 
 
 
Üniversitelerde yapılan enerji etütlerinde ağırlıklı olarak binalar ve aydınlatma ile ilgili tüketimlere 
yoğunlaşılmasına karşın, enerji verimliliğine esas diğer tüketim alanları da mevcuttur.  
 
Bu durumu daha açık bir biçimde sergilemek amacıyla enerjinin kampüse ulaşmadan önceki noktalarda 
(primer/birincil enerji kaynağından son kullanım noktasında ihtiyaç duyulan enerji türünün kullanımına 
kadar) izlediği yolu gösteren şema Şekil 6’da gösterilmiştir.  
 

 

 
 
 
Şekil 6. Enerjinin üretim kaynağından, kullanım noktasına kadar, akış sürecini gösteren örnek şema 
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Şekil 6’da gösterilen şemadan ilk anda çıkarılması gereken sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: 
 

• Birincil (primer) enerji kaynağının mümkünse enerji dönüşümüne uğramadan (örneğin güneş 
enerjisinin pasif ısıtmada) kullanımı, mümkün değilse en az enerji dönüşüm ya da aktarım süreci 
geçirecek şekilde (örneğin güneş enerjisinin su ısıtmada) kullanılması esastır. 
 

• Elektrik enerjisi ikincil bir enerji kaynağıdır, mutlaka enerji dönüşümü ile elde edilmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle primer ısıl yakıtların (kömür, petrol, doğal gaz gibi) dönüşümünden 
elde edilen elektrik enerjisinin; yakıtın kaynaktan çıkarılması, işlenmesi (rafine edilmesi), 
dönüşüm santraline taşınması ve elektrik enerjisine dönüşüm aşamalarına ek olarak tüketim 
noktasına iletilmesi ve dağıtımı ile ilgili maliyet ve kayıpların da dikkate alınması gereklidir. 

 
• Bir önceki maddede belirtilen maliyet ve kayıplardan kaçınmak için gerek elektrik gerekse ısı 

enerjisinin son tüketim alanı giriş noktasında (kampüs sınırları içerisinde) üretimi ve mümkünse 
depolanması esastır.   

 
• Bir önceki maddede belirtilen yerinde üretim (ve depolama) için yenilenebilir/temiz enerji 

teknolojilerinin kullanımı esastır. 
 

• Kampüs giriş noktasına iletilen (ya da yerinde üretilen) elektrik ve ısı enerjisinin kampüs 
içerisinde dağıtım kayıplarının azaltılması büyük önem taşımaktadır. 

 
• Kampüs içi ulaşımda fosil enerji kaynaklı yakıt tüketiminin azaltılması büyük önem taşımaktadır. 

        
Son iki maddede belirtilen hususlara yönelik olarak son yıllarda üniversite kampüslerinde de kullanılma 
potansiyeli yüksek bazı yenilikçi enerji verimliliği (ya da fosil enerji tasarrufu) çözümleri uygulanmaya 
başlanmıştır:  
 

• Dağıtım hatlarındaki kayıpların giderilmesinde ‘Dağıtım Şebekelerinde Enerji Verimliliği 
çözümleri (mikro-şebeke hattı tasarımı3, dağıtık şebeke uygulaması4, sanal/akıllı şebeke yönetimi5 
gibi)’ uygulanmaktadır (Bknz: Kutu 16). 
 

• Ulaşımda fosil yakıt tüketimini azaltmada ise ‘Ulaşımda Enerji Verimliliği6 (temiz enerji kaynaklı 
yakıt kullanımı, elektrikli araçlar, yaya ve bisiklet trafiğinin özendirilmesi gibi)’ çözümleri 
uygulanmaktadır. 

    
Direkt enerji verimliliğine yönelik olmayan fakat yeşil kampüs uygulamaları kapsamında kaynak 
verimliliğine yönelik olarak üniversite kampüslerinde yaygınlaşmaya başlayan çevreye duyarlı bazı 
uygulama örnekleri de mevcuttur. 
 
Bu örneklerden bazıları olan gri su kazanımı, yağmur suyu toplama ve arıtma, kompostlama sistemi olup, 
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3 İ. Çetinbal vd., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kampüsünde Elektrik Tüketim Maliyetinin Azaltılmasına Yönelik 
FV Üretimve Enerji Depolama Biriminden Oluşan bir Mikro Şebekenin Optimal Tasarımı, 
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/558758   
4 https://www.akillisebekeler.com/dagitik-uretim-tesislerini-sebeke-ile-butunlestirmek/  
5 Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi; 
http://www.elder.org.tr/Content/yayinlar/TAS%20TR.pdf  
6 Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı; 
https://www.uab.gov.tr/duyurular/ulusal-akilli-ulasim-sistemleri-strateji-belgesi-ve-2020-2023-eylem-plani-
yayinlandi   
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Şekil 6’da gösterilen şemadan ilk anda çıkarılması gereken sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: 
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geçirecek şekilde (örneğin güneş enerjisinin su ısıtmada) kullanılması esastır. 
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3 İ. Çetinbal vd., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kampüsünde Elektrik Tüketim Maliyetinin Azaltılmasına Yönelik 
FV Üretimve Enerji Depolama Biriminden Oluşan bir Mikro Şebekenin Optimal Tasarımı, 
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/558758   
4 https://www.akillisebekeler.com/dagitik-uretim-tesislerini-sebeke-ile-butunlestirmek/  
5 Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi; 
http://www.elder.org.tr/Content/yayinlar/TAS%20TR.pdf  
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KUTU 16: Dağıtım Şebekelerinde Yenilikçi Enerji Verimliliği Çözümleri 
 
 
Doğrudan depolanamayan, kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarına (güneş, rüzgar vb.) dayalı 
santrallerde; gün ve yıl boyunca değişen kapasitelerde anlık elektrik üretilebilmektedir. Bu nedenle 
üretim-tüketim dalgalılığından kaynaklanan arz-talep dengesizliğini en aza indirebilecek uygulamalar 
ve yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla Dağıtık Enerji Sağlayıcılar (DES) ve bunlardan 
yararlanılarak oluşturulabilecek Dağıtık Mikro-Şebekeler (DMŞ), Sanal Güç Santralleri (SGS) ve Talep 
Bazlı Yönetim (TBY) Modeli başvurulabilecek önemli çözümler olarak öne çıkmaktadır. Sözü edilen bu 
çözümlere yönelik kısa açıklamalar aşağıda sunulmuştur: 
 
1. Dağıtık Mikro-Şebeke (DMŞ) Yapısı Oluşturulması 
 
Enterkonnekte şebekesinden ayrılıp bağımsız çalışabilme yeteneğine sahip şebeke yapıları dağıtık 
mikro şebeke olarak isimlendirilmektedir. Mikro-şebeke bünyesinde tüketicilerin ihtiyacını 
karşılayabilecek ölçüdeki elektrik üretim sistemlerinin yanısıra, elektrik depolama sistemleri de 
mevcuttur. Mikro şebeke bünyesindeki küçük güçlü santraller çoğunlukla yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı olup, tüketiciye yakın noktalarda tesis edilmektedir.  
 
Bu santrallerle, enerji tüketicinin yakınında üretilmekte ve bu sayede iletim kayıpları ile gerilim 
düşümleri azaltılabilmektedir. Ayrıca, iletim hatlarının yükü de bu tesisler sayesinde 
hafifletilebilmektedir. Dağıtık üretim santralleri, öncelikli olarak tesis sahibi kullanıcıya, ikincil olarak 
uygun bir satış anlaşması yapılmış ise şebekeye enerji sağlamaktadır. Kullanıcının ve şebekenin enerji 
talebi olmadığı durumlarda ise bu sistemlerin ürettiği enerji, eğer tesis edilmişse bir depolama 
sistemine aktarılmaktadır.  
 
Herhangi bir depolama sistemi bulunmuyorsa, santral devreden çıkarılmakta ve üretim imkanı 
bulunmasına rağmen üretim yapılmamaktadır. Birbirinden bağımsız çalışan çok sayıda dağıtık üretim 
santrali, koordine edildiğinde, yenilenebilir enerji kaynaklarından daha çok faydalanılabilmesinin yolu 
açılabilecektir.  
 
2. Talep Bazlı Yönetim (TBY) Modeli Oluşturulması: 
 
Talep Tarafı Yönetimi (TTY) enerji verimliliği ve talep kontrolünü harmanlayarak son kullanıcının 
hizmetine sunulan bir araçtır. Bu aracın başarıya ulaşmasının arkasında ise birçok ilke ve elektrik 
tüketiminin kontrolünü sağlamaya yönelik ölçüm ve değerlendirmeler bulunmaktadır.  
 
TTY ilgili en somut tanımlardan biri; kullanıcıların puant saatlerindeki tüketimlerini gün içine yaymak, 
şebekelerdeki teknik kayıpları azaltmak, enerji verimliliği sağlamak ve kullanıcıların faturalarını 
azaltarak şebekenin ucundaki her iki tarafa da fayda sağlamaktadır. Bu çözümün uygulanması; şebeke 
üzerinden alınacak gerçek ve anlık veriler sayesinde, üretim (arz) – tüketim (talep) dengesini 
sağlayabilecek modellerin kurulması ile mümkün olabilecektir.   
 
3. Sanal Güç Santrali (SGS) Oluşturulması 
 
Sanal güç santralleri, mikro şebekelerdeki dağıtık enerji sağlayıcılar ile enerji depolama araçlarını, toplu 
olarak yönetilmesini sağlayan yenilikçi dijital araçlardan biridir. Bu tür bir yaklaşımda gerçek bir 
santrali devreye sokmaktan veya devreden çıkarmaktansa, çok sayıda dağıtık üretim, depolama elemanı 
ve yönetilebilir yüklerin kontrolü mümkündür.  
 
SGS güvenilir bir çözüm olarak tesis edildiği taktirde, gerçek santraller yerine kullanılabilecek bir 
alternatif olabilir. Arz-talep dengesini sağlama, puant talebi düşürme, talebi zamanda öteleme, talep 
eğrisini yenilenebilir enerjiye dayalı üretimle uyumlu hale getirme, planlı bakım ve beklenmedik arıza 
durumlarında şebekenin yükünü hafifletme gibi birçok uygulamada SGS’den yararlanılabilmesi 
mümkündür. SGS yeni santral yatırımlarından ciddi ölçüde tasarruf sağlama potansiyeli 
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barındırmaktadır. Sanal güç santrallerinin, geleneksel santrallere kıyasla en önemli avantajlarından 
biri; daha hızlı veri alınmasına ve bu verilerle daha hızlı ve gerçek zamanlı kontrol çözümlerinin 
uygulanmasına imkan vermesidir. 
 
Ref: Onsomu O.N., Yesilata B. (2019), Virtual Power Plant (VPP) Application for Rooftop Photovoltaic 
Systems, 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 
Ankara/Turkey. 
 

 
 
 

KUTU 17: Çevreye Duyarlı Uygulama Örneği: Gri su kazanımı  
 
 
Gri su yapılarda kullanılan tuvalet sularının dışında kalan tüm atık suları ifade eden bir tanımdır. Evsel 
atık su fraksiyonlarının içinde kirlilik yönünden en düşük seviyede bulunan ve en az kirletici içeren akım 
gri sudur.  
 
Pratik olarak tuvalet sularının haricindeki tüm evsel atık su akımlarını kapsayan bu akımın başlıca 
kaynakları, mutfak atık suları, banyo, lavabo ve çeşitli yıkama sularıdır. %75’lik pay ile hacimsel olarak 
evsel atık suyun en büyük yüzdesini oluşturur. Yatırım maliyetleri isletme büyüklüğüne göre farklılık 
gösterir. Sistem büyüdükçe m2 başına düşen maliyetler azalır ve amortisman süresi düşer.  
 

 
 
Ref: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202923  
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Ref: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202923  
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KUTU 17: Çevreye Duyarlı Uygulama Örneği: Yağmur Suyu Toplama ve Arıtma sistemi 
kullanımı  
 
 
Ticari ve endüstriyel binalarda genellikle yağmur suyu kullanım suyu olarak tuvalet rezervuarlarında, 
yangın söndürme ve yeşil alan sulamasında kullanılmaktadır. Sistem olarak küçük ölçekli binalarda 
kullanılan sistemlerle aynı olmakla birlikte sistem kapasitesindeki artış maliyetin artmasına neden 
olmaktadır. Ancak yağmur suyunun toplandığı çatı alanının daha büyük olması ve potansiyel kullanım 
suyu ihtiyacının daha fazla olması gibi sebeplerden dolayı yağmur suyu toplama sisteminin büyük 
ölçekli binalarda kullanılması daha çok tercih edilmektedir. 

 
Ref: http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/d69c440befe8881_ek.pdf  
 

 
 

KUTU 18: Çevreye Duyarlı Uygulama Örneği: Kompostlama Sistemleri  
 
 
Yemek atıkları birçok işletme için büyük bir sorundur. Bu atıkların yerinde kompostlaştırılması 
sayesinde hacimleri % 90 oranında azalır. Bu atıklarının çöp sahalarına gönderilmesi, birçok çevre 
sorununa yol açtığı gibi, değerli bir malzeme olan kıymetli toprağın da yok edilmesi anlamına gelir. 
Oysa, yemek atıklarının geri dönüştürülmesiyle hem çevre kirliliğini önlemek hem de toprağa bitkiler 
için gerekli besin elementlerinin geri vermek mümkündür.  
 
Yemek atıklarının yerinde kompostlaştırılması sayesinde, bu atıkların hacimleri % 90 oranında azalır. 
Bu da çevre açısından çok önemli bir kazançtır. Ayrıca işletmeler yemek atıklarının yerinde 
kompostlaştırılması sayesinde, karbon ayak izlerinin küçültülmesi, atığın azaltılması, çevre kirliliğinin 
önlenmesi ve kompostu yeşil alanlarında kullanabilmeleri gibi bir çok kazanım elde ederler. 
 

 
  

 

 

 

 

1.Giriş, 2. Fan, 3. Dijital ekran, 4. Gözlem kapağı, 5. Otomatik boşaltma 6. Başlık altındaki ısıtıcı, 7. 
Dahili taşıyıcı sistemi besleme hunisi 8. Öğütücü 9. Döner Silindir. 

Ref: http://www.suvecevre.com/yayin/567/kompost-teknolojileri-ve-uygulama-
ornekleri-2-bolum_16761.html  
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3.3. Geleneksel YE Teknolojileri  
 
 
Geleneksel Yenilenebilir Enerji (YE) teknolojileri; Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Bioenerji, 
Hidrolik Enerji ve Jeotermal Enerji başlıkları ile değerlendirilmektedir. Bu teknolojilerden 
rüzgar enerjisi ve hidrolik enerji dışında kalan yenilenebilir enerji kaynakları elektrik üretiminin 
yanında direkt ısı üretiminde de kullanılabilmektedir. Diğer taraftan sözü geçen bu beş 
teknolojiden sadece bio-enerji başlığı altında mevcut yakıt üretim teknolojileri mevcuttur ve 
üretilen bu yakıt ulaşım amaçlı kullanılabilmektedir. 
 
Aşağıdaki kısımlarda söz konusu geleneksel teknolojilere yönelik açıklama ve tanımlar 
bulunmaktadır: 
 
  

KUTU 19: Güneş Enerjisinden Geleneksel Isı Üretim Teknolojileri 
 
 
Güneş enerjisinden direkt ısı üreten güneş enerjisi teknolojileri; düşük, orta ve yüksek sıcaklık 
uygulamaları olmak üzere üçe ayrılabilir.  
 
Düşük sıcaklık uygulamalarının en yaygın örneği; düzlemsel güneş kollektörleridir. Klasik plaka tipi 
düzlemsel güneş kolektörleri; çoğunlukla evlerde sıcak su ısıtma amacı ile kullanılmakta olup, güneş 
enerjisini toplayarak bir akışkana ısı olarak aktarmakta ve çeşitli tür ve biçimlerde imal 
edilebilmektedir.  
 
Güneş enerjili su ısıtma sistemleri (GESIS) olarak isimlendirilen bu sistemlerin içerisinde dolaşan 
akışkanın sıcaklığı 70-80oC mertebesine kadar çıkabilmektedir. Binaların sıcak su ihtiyacı dışında; 
yüzme havuzları ve küçük sanayi tesislerinde de sıcak su temini amacıyla kullanılmaktadırlar. Son 
dönemlerde ülkemizde de kullanımı yaygınlaşmaya başlayan ve vakumlu ısı borularından oluşan 
düzlemsel toplayıcılarda ise akışkan sıcaklığı, 120oC mertebesine kadar ulaşabilmektedir. 
 

 
Yatay Depolu açık tip  

 

Dik depolu kapalı tip 

 

Vakum tüplü 

 

Vakum tüplü ısı borulu 

 
 
 

(a) GESIS’lerin sınıflandırılması, (b) Sıcak su hazırlama için kullanılan bazı GESIS’ler. 
 
Orta sıcaklık uygulamaları; çizgisel yoğunlaştırma yapan sistemleri (parabolik çukur kolektörler, frensel 
kollektörler), yüksek sıcaklık uygulamaları ise; noktasal yoğunlaştırma yapan sistemleri (parabolik 
çanak ve merkezi alıcılar) içerir. Fresnel ve parabolik oluk (çukur) kollektörlerle 300-400oC sıcaklığa, 
merkezi alıcılar (güneş kuleleri) ve parabolik çanak kolektörlerle ise 1400oC sıcaklığa kadar 
çıkılabilmektedir.  
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(a) GESIS’lerin sınıflandırılması, (b) Sıcak su hazırlama için kullanılan bazı GESIS’ler. 
 
Orta sıcaklık uygulamaları; çizgisel yoğunlaştırma yapan sistemleri (parabolik çukur kolektörler, frensel 
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çıkılabilmektedir.  
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Güneş ışınlarının yoğunlaştırılmasının herkes tarafından bilinen örneği, bir mercek veya çukur ayna 
kullanılarak kağıt vb. malzemelerin tutuşturulmasıdır.  Yoğunlaştırmalı toplayıcılarda, direkt güneş 
ışınlarının mümkün olan en yüksek oranda kullanılabilmesi hedeflenmektedir. Bunun için güneş 
yoğunlaştırıcıları, güneşin sürekli izlenebilmesini sağlayan bir izleme mekanizmasıyla donatılmışlardır. 
Söz konusu teknolojilerin şematik çalışma prensibi aşağıda gösterilmiştir.  
 
Yoğunlaştıran güneş enerjisi teknolojileri ile yüksek sıcaklıklara çizgisel (Fresnel ve parabolik çukur 
için) ya da noktasal odaklama (çanak ve merkezi alıcı için) yapmak suretiyle ulaşılır. Yoğunlaştırma 
işlemi yaygın olarak çizgisel ve noktasal odaklama olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.  
 
Çizgisel (doğrusal) yoğunlaştırmada; güneşten belirli bir yüzeye (yansıtıcı yüzey) gelen ışınlar, bir odak 
çizgisine sahip yüzey (alıcı yüzey) üzerinde toplanarak, yüzeyi oluşturan boru içerisinden geçen akışkan 
ısıtılır. Açıklamadan anlaşılacağı üzere; burada çizgi olarak bahsedilen odak, pratikte şerit şeklinde dar 
ve uzun bir alandır. Akışkanın ulaşacağı sıcaklık; akış hızı, yoğunlaştırma oranı ve anlık güneş ışınım 
değerine bağlı olarak değişmekle birlikte; çizgisel sistemlerde ulaşılabilecek en yüksek teorik sıcaklık, 
güneşin yüzeyindeki sıcaklık değerine çok yakındır.  
 
Noktasal yoğunlaştırmada ise; güneşten yansıtıcı yüzeye gelen ışınların tamamı, alıcı yüzeydeki bir 
nokta üzerinde (odak noktası) toplanarak, yoğunlaştırılma yapılmaktadır. Burada nokta olarak 
bahsedilen odak, pratikte bir nokta olmaktan çok, alıcı yüzeyi oluşturan küçük bir alandır. 
 

 

 
 

Yoğunlaştıran güneş enerjisi teknolojileri şematik çalışma prensibi 
 
Yoğunlaştıran güneş enerjisi kolektörleriyle, orta ve yüksek sıcaklıklarda elde edilebilen doymuş ya da 
kızgın buhar, endüstriyel tesislerde direkt olarak ısıl amaçlı kullanılabildiği gibi; uygun bir 
termodinamik bir çevrimden geçirilerek elektrik üretiminde de kullanılabilmektedir. 
 
Ref: http://eng.harran.edu.tr/~hbulut/Gunes1.pdf   
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KUTU 20: Güneş Enerjisinden Geleneksel Elektrik Üretim Teknolojileri 
 
 
Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretiminde kullanılan teknolojiler iki ana kategoride 
incelenebilmektedir. 
 
Direkt Güç Teknolojileri: Güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren Fotovoltaik 
(PV) Güç Santrali Teknolojileri bu kapsamda değerlendirilmektedir.  
 
Dolaylı Güç Teknolojileri: Güneş enerjisinden yüksek sıcaklıkta elde edilen ısı enerjisi vasıtasıyla 
elektriksel güç üreten ısıl güneş enerjisi teknolojileri. Bu kapsamda kullanılan teknolojiler güneş 
bacaları ve yoğunlaştıran (odaklamalı) güneş kollektörleri olmak üzere iki ayrı sınıfta 
değerlendirilebilmektedir. Güneş bacalarının yaygın kullanım potansiyeli bulunmamaktadır.  
 
Her iki teknolojiye ait elektrik üretim prensiplerini gösteren şematik çizimler aşağıda gösterilmiştir.  
 

(a) 
 
 
 

(b) 
 

 
 

 
a) Direkt (PV panellerle) elektrik üretimi, b) Buhar türbini devresi kullanılarak dolaylı 
(yoğunlaştırılmış güneş kollektörlerleriyle) elektrik üretimi. 
 
Ref: http://www.solar-academy.com/menuis/Gunes-Enerjisi.024513.pdf  
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KUTU 21: Biyoenerji/Biyokütle Kaynakları Vasıtasıyla Geleneksel Isı, Elektrik ve Yakıt 
Üretim Teknolojileri 
 
 
Biyoenerji, bitkilerden veya  biyolojik her  türlü  atıktan  elde  edilebilecek  olan enerjiye verilen genel 
isimdir. Biyokütle ise; bir türe veya çeşitli türlerden oluşan bir topluma ait yaşayan organizmaların 
belirli bir zamanda sahip olduğu toplam kütle olarak tanımlanabilir.  Biyokütle aynı zamanda bir 
organik karbon olarak da kabul edilmektedir. 
 
Biyokütle materyalleri işlenerek katı, sıvı ve gaz yakıtlarına dönüştürülebilirler. Bunun sonucunda 
biyodizel, biyoetanol, pirolitik gaz gibi ana ürünler oluştururken gübre, hidrojen gibi yan ürünler de 
oluştururlar. Biyokütle kaynaklarının hayatımızın hemen hemen her alanında karşımıza çıktığını 
görebiliriz. Örneğin; odun, ayçiçek ve soya gibi yağlı tohum bitkileri, buğday samanı, fındık kabuğu, 
tarımsal atıklar, çay atıkları, zeytin çekirdeği ve posası, atık kağıtlar, meyve sebze kabuğu gibi evsel 
organik atıklar, otlar; sap ve kök gibi diğer bitkisel atıklar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, 
gübre ve sanayi atıkları, atık su arıtma tesisi çamurları biyokütle için kaynak oluşturmaktadır. 
 
Biyokütle kaynaklarından elektrik, ısı ve yakıt üretimi birçok farklı teknoloji kullanımı ile 
gerçekleşebilmektedir. Enerji üretimi için seçilmiş olan kaynaklar termo-kimyasal veya biyo-kimyasal 
çevirim yöntemleri ile istenilen teknolojiye uygun bir enerji formuna çevrilmektedir. 
 

 
 
Biyokütle çevrimleri vasıtasıyla elde edilen enerji formu; 

• Isı enerjisi uygulamalarında; biyokütlenin doğrudan yakma ya da biyogaz olarak kullanımı, 
• Elektrik enerjisi uygulamalarında; biyokütlenin sentetik gaza dönüştürüldükten sonra gaz 

motorlarında kullanımı, 
• Yakıt amaçlı uygulamalarında ise; biyoetanol ve biyodizel formunda ulaşım araçlarında yakıt 

olarak kullanımı, 
şeklindedir. 
 
Ref: G. Koçar, YEVDES eğitim notları 
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KUTU 22: Jeotermal Enerjiden Geleneksel Isı ve Elektrik Üretim Teknolojileri 
 
 
Jeotermal enerji, kaynağını yerkürenin derinliklerindeki magmadan ve kayaçlardaki radyoaktivite ile 
oluşan sıcaklıktan alan bir enerjidir. Bu enerji ile yeraltında bulunan sular çeşitli sıcaklık derecelerinde 
ısınmaktadır. Bu sıcak su kaynağı, kaynak sıcaklığına bağlı olarak, direkt ısıtma (doğrudan kullanım) 
ya da elektrik üretimi (dolaylı kullanım) amaçlı kullanılabilmektedir. 
 
Doğrudan kullanım, jeotermal akışkanın enerjisinin ısıtmada veya sıcak kullanım suyu üretiminde 
kullanılmasıdır. Bu uygulamada yeraltına indirilen boru demetlerinde dolaştırılarak ısıtılan akışkan 
bina ısıtmada veya kullanım sıcak suyu olarak kullanılmaktadır. Dolaylı kullanım ise, jeotermal 
enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Bu durumda buhar haline gelen aracı akışkan, bir 
buhar türbininden geçirilerek elektrik enerjisi üretilmektedir. 
 
Ref: http://mmoteskon.org/wp-content/uploads/2019/03/2019-003JEO.pdf  
 

 
 

KUTU 23: Rüzgar Enerjisinden Geleneksel Elektrik Üretim Teknolojileri 
 
 
Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi rüzgar türbinleri vasıtasıyla gerçekleşir. Rüzgar türbinleri, rüzgar 
enerji santrallerinin ana yapı elemanı olup hareket halindeki havanın kinetik enerjisini öncelikle 
mekanik enerjiye ve sonrasında elektrik enerjisine dönüştüren makinelerdir. Rüzgar türbinleri dönüş 
eksenlerinin doğrultusuna göre yatay eksenli veya düşey eksenli olarak imal edilirler. Bu tiplerden en 
fazla kullanılanı yatay eksenli rüzgar türbinleridir.  
 
Yatay eksenli rüzgar türbinleri, dönme eksenleri rüzgar yönüne paralel ve kanatları ise rüzgar yönüne 
dik vaziyette çalışırlar. Bu tip rüzgar türbinleri bir, iki, üç veya çok kanatlı yapılmaktadır. Yatay eksenli 
rüzgar türbinleri; rüzgarın kuleyi yalamadan rotora çarpması durumunda ileri yada önden rüzgarlı (up-
wind), önce kuleye dokunup sonra rotora gelmesi koşulunda geri yada arkadan rüzgarlı (down-wind) 
türbin adını alırlar. Elektrik üretim amaçlı şebeke bağlantılı modern rüzgar türbinleri çoğunlukla 3 
kanatlı, yatay eksenli ve up-wind türü rüzgar türbinleridir. 
 
Düşey eksenli rüzgar türbinlerinin eksenleri rüzgar yönüne dik ve düşey olup kanatları da düşey 
vaziyettedir. Düşey eksenli rüzgar türbinlerinde rüzgarın esme yönü değiştiği zaman yatay eksenli 
rüzgar türbinlerinde olduğu gibi herhangi bir pozisyon değiştirmesi olmaz.  
 
Ref: https://enerji.gov.tr/enerji-isleri-genel-mudurlugu-kaynaklar  
 

 
 

KUTU 24: Hidrolik Enerjiden Geleneksel Elektrik Üretim Teknolojileri 
 
 
Hidroelektrik santrallerin kurulu gücü; akarsudan elde edilebilecek olan debi ve suyun türbine 
gönderildiği net yükseklik (düşü) ile hesaplanır. Bu nedenle debi ve düşü hidroelektrik santral 
projelendirilmesinde ve türbin sisteminin seçiminde en önemli iki parametredir.  
 
Günümüzde santral güç değerlerine bağlı olarak; 100-200 kW’a kadar olan sistemler mikro, 200 kW-1 
MW aralığında kalanlar mini, 1 MW-50 MW aralığındakiler küçük ve 50 MW değerinden büyük olanlar 
büyük güçlü olarak sınıflandırılmaktadır.  
 
Ref: https://enerji.gov.tr/enerji-isleri-genel-mudurlugu-kaynaklar 
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2.4. Yenilikçi YE Teknolojileri  

Üniversitelerimizde elektrik üretiminde ağırlıklı olarak küçük (5 kW’tan başlayan) ve orta ölçekte 
(maksimum 5 MW güç kapasitesine kadar) güneş fotovoltaik güç santralleri ve tekil rüzgar türbinleri 
kullanılmaktadır. Çok nadir olarak (daha çok araştırma amaçlı ve şebekeden bağımsız) ‘PV + Rüzgar 
Türbini’ hibrit sistemi de kullanılmaktadır. Bu tarz bir örnek Şekil 7’de gösterilmiştir.  
 
Harran Üniversitesi Osmanbey yerleşkesinde şebekeden bağımsız elektrik enerjisi üretimi için kurulan 1.1 
kW kapasitesindeki bu birleşik sistemde7 üretilen enerji, bir fakülte binasının farklı bölümlerinin 
aydınlatılmasında kullanılmaktadır. Hibrid sistemde kullanılan aydınlatma armatürleri, Light Emitting 
Diode kelimelerinin kısaltılmış olan ve “Işık Yayan Diyot” anlamına gelen LED’li projektörlerdir. Bu 
armatürler, klasik armatürlere göre daha uzun ömürlü ve az enerji kullanarak yüksek yoğunlukta 
aydınlatma sağlarlar. 
 
 

 
 

 
 
 

Şekil 7. Rüzgar-güneş enerjili (hibrit) birleşik enerji sistemine ait görüntüler. 
 
Günümüzde yenilikçi sayılabilecek çok sayıda hibrit yenilenebilir enerji teknolojisinin üniversite 
kampüslerinde somut olarak uygulanması mümkündür. Bu yöndeki çalışmaların Ar-Ge fazlarından elde 
edilen sonuçlar oldukça umut verici seviyedir. Bu tarz bir çalışmaya ait bir örnek Şekil 8’de gösterilmiştir.  
 
‘PV-Yakıt Hücresi Hibrit (Birleşik) Sistemi’ olarak isimlendirilen bu sistemde8 hidrojen enerjisi ve güneş 
enerjisi birlikte kullanılmaktadır. Sistem temel olarak, güneş hareketini takip eden 1.4 kWp güçte bir 
fotovoltaik modül dizisi, batarya, hidrojen jeneratörü (elektrolizer), metal hibrit hidrojen depolama ünitesi 
ve 1.2 kWp güçte çalışan PEM tipi yakıt pilinden oluşmaktadır.  
 
Bu örnekte güneşin bulunduğu zamanlarda PV paneller vasıtasıyla üretilen elektrik enerjisinin bir kısmı 
bina dış aydınlatmasında kullanılırken, bir kısmı da hidrojen üretiminde kullanılmaktadır. Güneşin 
bulunmadığı zamanlarda depolanan hidrojen vasıtasıyla yakıt pilinden elektrik üretilebilmektedir.    

 
7 Aktacir, M.A., Yeşilata B., Işıker I., “Fotovoltaik-Rüzgar Güç Sistemleri Uygulaması”, Yeni Enerji Dergisi, sayı 3, 
sayfa 56-62, Mart-Nisan 2008. 
8 Hilali, İ., Aktacir, M.A., Yeşilata B., “Fotovoltaik -Yakıt Pili Birleşik Sisteminin Deneysel İncelenmesi”, V. 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM-2009) bildiriler kitabı, 19-20 Haziran 2009, Diyarbakır. 



► Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

 
4. Bölüm 

-24- 

 
 

 

 
 

Şekil 8. PV-Yakıt Hücresi Hibrit (Birleşik) Sistemi’ nin görsel şeması. 
 
 
Üniversite kampüslerinde küçük ölçekli elektrik üretimi amaçlı bir diğer yenilikçi uygulama ‘Parabolik 
Çanak – Stirling Motoru’ entegre sistemidir (Bknz: Şekil 9). 
 

 
 

                   
 
 

Şekil 9. Stirling çevrimi kullanan parabolik çanak tipi yoğunlaştırıcı güç sistemlerine ait görseller 
incelenmesi ve model bir sistemin tasarlanması9. 

 

 
9 Gülin Acarol Zilanlı, Stirling çevrimi kullanan çanak tipi yoğunlaştirici güç sistemlerinin incelenmesi ve model bir 
sistemin tasarlanmasi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/2264  
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Çanak – Stirling Motoru’ entegre sistemidir (Bknz: Şekil 9). 
 

 
 

                   
 
 

Şekil 9. Stirling çevrimi kullanan parabolik çanak tipi yoğunlaştırıcı güç sistemlerine ait görseller 
incelenmesi ve model bir sistemin tasarlanması9. 

 

 
9 Gülin Acarol Zilanlı, Stirling çevrimi kullanan çanak tipi yoğunlaştirici güç sistemlerinin incelenmesi ve model bir 
sistemin tasarlanmasi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/2264  
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Büyük ölçekli ısı ve elektrik üretiminde ise ‘Yoğunlaştıran Güneş Kollektörü’ çevrimlerinin (elektrik 
üretimi için güç bloku ile birlikte) kullanılmasıdır. Bu tür çevrimlerle elektrik üretimi; (parabolik çanak 
kolektör teknolojisi hariç, diğer yoğunlaştırıcı kolektör teknolojilerinin her üçü için de 
uygulanabilmektedir (Bknz: Şekil 10). 
 

(a) 

 
 

(b) 
 

 
 

(c) 
 

 
 

 

Şekil 10. Termal Güneş Santrali çevrim şemaları; (a) Parabolik çukur, (b) Fresnel (c) Merkezi alıcılı 
(güneş kuleli). 
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Üniversite kampüslerinde ısıtma-soğutma sistemlerindeki fosil yakıt tüketimini azaltmak ya da tamamen 
ortadan kaldırmak için kullanılabilecek yenilikçi bir diğer uygulama ‘Güneş enerjisiyle ısıtma-soğutma’ 
entegre sistemidir (Bknz: Şekil 11) 
 

 

                   
 
Şekil 11. Güneş enerjisiyle ısıtma-soğutma entegre sistemine ait şematik gösterim10. 

 
Güneş enerjisiyle ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılabilecek benzer bir sistemde yoğunlaştıran güneş 
kollektörlerinin kullanılarak kış aylarında hacim ısıtması, yaz aylarında ise hacim soğutması yapılması 
mümkündür. Bu tarz bir uygulamayı gösteren şematik görsel konuya örnek teşkil etmesi açısından Şekil 
12’de gösterilmiştir. Söz konusu sistemde parabolik çukur yoğunlaştırıcı güneş kollektörü vasıtasıyla 
üretilen buhar-kızgın sıcak su; absobsiyonlu soğutma sisteminin etkin çalışabilmesi için gerekli orta 
sıcaklık seviyesine yaz dönemlerinde rahatlıkla ulaştırılabilmektedir. 
 
Diğer taraftan günümüzde birleşik enerji üretiminin sağlanmasında kullanılabilecek çok sayıda 
teknolojinin olgunlaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sistemler içerisinde özellikle kampüs 
içerisinde belli ölçekteki uygulamalara yönelik olarak geliştirilebilecek PV/T11, PV/TE12 teknolojileri 
yanında güneş-biyokütle hibrit sistemleri13 de bulunmaktadır. 
 

 
10 İ. Çakmanus, http://www.yesilbinadergisi.com/edergi/21/33/files/assets/basic-html/index.html#50, Entegre 
Serbest Soğutma ve Güneş Enerjisi Kaynaklı Lityum Bromür-Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi ile Bina Soğutma ve 
Isıtmasının Performans Değerlendirmesi. 
11 Dağ, H.İ., PV-termal kolektörlerin tasarımı, üretimi ve verimini etkileyen parametrelerin belirlenmesi, Doktora 
Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, (2015). 
12 Ramazan Kayabaşı, Metin Kaya, Fotovoltaik Modüllerin Atık Isılarından Termoelektrik Jeneratör İle Elektrik 
Üretimi, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2019), https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=makale-
detay&Alan=fen&Id=AW3uNeMqyZgeuuwfSYWN.  
13 Günnur Koçar, YEVDES Eğitim Notları.  
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12 Ramazan Kayabaşı, Metin Kaya, Fotovoltaik Modüllerin Atık Isılarından Termoelektrik Jeneratör İle Elektrik 
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Şekil 12. Güneş enerjisiyle ısıtma-soğutma entegre sistemine ait şematik gösterim 14. 
 
 
 

 

      
 
 
Örnek uygulama 115: Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüsünde kurulan bir PV/T hibrit sistemin 
deneysel performans değerlendirilmesine ilişkin görüntüler. Çalışmada kollektör giriş-çıkış 
sıcaklıkları, kütlesel akış hızı, hava sıcaklığı, güneş ışınımı, panel hücre sıcaklığı gibi fiziksel 
büyüklüklerin ölçümü yapılarak kaydedilmiştir. Sistemin termal performansı ve elektriksel 
performansı ayrı ayrı tespit edilmiştir.  
 

 
 

 
14 http://solitermgroup.com/en/content.php?cat=2&content=3  
15 ÜL, Metin; AKYÜZ, Ersin. Fotovoltaik-termal (PV/T) bir sistemin deneysel performansının incelenmesi. Balıkesir 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, [S.l.], v. 21, n. 1, p. 444-458, apr. 2019. ISSN 2536-5142. Erişim Adresi: 
<http://fbed.balikesir.edu.tr/index.php/dergi/article/view/888>. Erişim Tarihi: 06 sep. 2020 
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Örnek uygulama 216:  Kocaeli Üniversitesi Enerji Mühendisliği Laboratuarında kurulan TEC 
(Termo-Electric Cooling) sistemi, güneş enerjisi ile çalıştırılmaktadır  
 

 
 

 
16 ÜL, Metin; AKYÜZ, Ersin. Fotovoltaik-termal (PV/T) bir sistemin deneysel performansının incelenmesi. Balıkesir 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, [S.l.], v. 21, n. 1, p. 444-458, apr. 2019. ISSN 2536-5142. Erişim Adresi: 
<http://fbed.balikesir.edu.tr/index.php/dergi/article/view/888>. Erişim Tarihi: 06 sep. 2020 
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Anahtar Not-1: Fotovoltaik Hücre/Modül Boyut ve 
Kapasitelerindeki Hızlı Artışlar, Yeni Ar-Ge 

Fırsatları Oluşturabilir  
 
Uzun süredir 300-360 W bandında takılı kalan ticari PV panel kapasiteleri önce 500 W barajını geçti. Son 
dönemlerde 600 W bandını geçen hatta 800 W bandını zorlayan tek PV paneller wafer/hücre boyutlarında 
sağlanan artışın somut bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Ticari PV panellerde bu kapasite artışının 
yanında verim değerlerinde de minimum %20 olmak üzere %23 bantları zorlanmaya başladı17. 
 

500 W bandını aşan ticari PV Paneller: 
 

 
 

600 W bandını aşan ticari PV Paneller: 
 

 

 
17 https://www.pv-tech.org/editors-blog/snec-2020-how-modules-topping-800w-and-new-bipv-innovations-
stole-show  
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800 W bandını zorlayan ticari PV Paneller: 

 

 
 

 
 
 
 

Anahtar not sonu 
 
 

 
  

Türkiyede PV Panel üretimi yapan yaklaşık 25 firma bulunmasına karşın büyük kapasiteli-boyutlu 
ve verimi nispeten yüksek panel üretimine geçiş açısından üniversitelerden gelecek Ar-Ge desteğine 
ihtiyaç büyük olacak.   
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Anahtar Not-2: Güneş Enerjili Isıtma ve Soğutmada 
Yeni Eğilimler, Yeni Ar-Ge Fırsatları Oluşturabilir 

a) Mevcut Durum Tespiti: 
 
Dünyada ısıtma ve soğutma amaçlı tüketilen enerji; toplam tüketilen enerjinin yaklaşık yarısını 
oluşturmaktadır. Avrupa’da yüzdesel oran %46 düzeyindedir. Isıtma/soğutma talebinin sadece%18'i, 
biyokütle ve güneş enerjisi ağırlıklı olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. 
Geriye kalan miktarın yaklaşık %68’lik kısmı başta doğal gaz olmak üzere fosil yakıtlardan, %14’lük kısmı 
ise elektrik enerjisi ile karşılanmaktadır18.  
 
Türkiye için de benzer oranlar söz konusudur. Bu durumda Türkiye’de güneş enerjisi teknolojilerinin 
ısıtma ve soğutma uygulamalarında kullanımına yönelik olarak; ısıl teknolojiler açısından, toplam enerji 
tüketimimizin yaklaşık %30’u, fotovoltaik teknolojiler açısından ise yaklaşık %14’ü oranında bir fırsat 
bulunmaktadır. 
 
Türkiye’de güneş enerjisinin ısıtma ve soğutma uygulamalarında kullanımında, güneşli su ısıtıcıları baş 
sırayı alıyor. Bu kapsamda hiçbir teşvik uygulaması olmamasına karşın, Türkiye dünya liderlerinden biri.  
Örneğin, 2020 Global Güneş Isıl Market Raporuna göre19: 
 
Türkiye, 2018 yılına kadar gerçekleştirilen toplam kurulu güneş ısıl kollektörü açısından, yaklaşık 25 
milyon m2 kurulum alanıyla ( ya da 17 GWth termal güç kapasitesiyle) dünya üçüncüsü ve Avrupa lideri. 
Sadece 2018 yılı baz alındığında ise tüm dünyada Çin’den sonra en fazla güneş ısıl sistemi kurulumunu 
gerçekleştiren ülke konumunda. Yine 2018 yılı baz alındığında; Türkiye’de kurulan her iki güneş ısıl 
kollektöründen birinin vakum borulu güneş kollektörü olduğu dikkat çekmektedir.   
 
 

 
Unglazed water collectors: Cam örtüsüz su ısıtma kollektörleri; Flat plate collectors: Düz yüzeyli kollektörler; Evacuated tube collectors: Vakum borulu kollektörler 

 

 
Ancak Türkiye’nin bu liderliğinin politika oluşturan kurumlar ve kamuoyu tarafından yanlış 
yorumlanmaması gerekmektedir. Çünkü 1000 kişi başına düşen kollektör kapasitesine yönelik 
sıralamalarda; Türkiye, Barbados, Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan gibi ülkelerden de geride kalarak 9. Sırada 
yer almaktadır. Türkiye bu sırlamada da lider konumuna ulaşmayı hedeflemelidir. Bu nedenle; halen ve 

 
18 White Paper on Solar Heating and Cooling in Europe, Draft Version, June 2017 
19 Solar Heat Worldwide, 2020 Edition, https://www.iea-shc.org/Data/Sites/1/publications/2020-06-01--Solar-
Heat-Worldwide-2020-Press-Release.pdf  
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henüz hiçbir destek mekanizması bulunmayan güneş ısıl teknolojilerine yönelik yeni destek paketlerinin 
oluşturulması gerekmektedir.   
 

 
Unglazed water collectors: Cam örtüsüz su ısıtma kollektörleri; Flat plate collectors: Düz yüzeyli kollektörler; Evacuated tube collectors: Vakum borulu kollektörler 

 
b) Uygulamalar/Eğilimler: 
 
Güneş enerjisiyle ısıtma ve soğutmada güneşli su ısıtma amacıyla kullanılan düz yüzeyli ya da vakum 
borulu kollektör teknolojilerinde sağlanan iyileşmeler (daha yüksek verim ve daha düşük maliyet) 
günümüzde büyük ölçekli uygulamaların giderek yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır. 
 
Bu uygulamalardan bir tanesi güneş enerjisinin bölgesel ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımıdır2. Bir diğeri 
ise güneş enerjisinin endüstriyel proseslerde ısı temini amaçlı kullanımına yönelik büyük ölçekli güneş 
kollektör sistemleridir2. Güneş enerjili soğutma uygulamaları da son yıllarda giderek yaygınlaşan ticari 
uygulamalar arasında yerini almaktadır20. Soğutma uygulamalarında ise artık güneş enerjili absorbsiyonlu 
soğutma sistemleri kadar fotovoltaik güç ile çalışan ısı pompası sistemlerinin kullanımları da 
yaygınlaşmaktadır. Bu doğrultuda ortaya çıkan Ar-Ge ve yenilikçilik odaklı eğilimler ve fırsat alanları 
aşağıda listelenmiştir: 
 

• Fotovoltaik-Termal (PV/T) Modül/Sistem Geliştirilmesi, 
• Fotovoltaik-Termoelektrik (PV/TE) Modül/Sistem Geliştirilmesi, 
• Termo-Fotovoltaik (T/PV) Sistem Geliştirilmesi, 
• Termal sistem ile entegre Organik Rankine Çevrimli Güç Üretim Sistemi Geliştirilmesi, 
• Termal sistemlere entegre Faz Değişim Malzemeleri/Sistemleri Geliştirilmesi.   

 
c) Öneriler: 
 
İklim değişikliği ile mücadele kapsamında 2030 yılına kadar karbon salımının hedeflenen düzeye 
indirgenmesi için ısıtma-soğutma uygulamalarında tüketilen enerjinin karşılanmasında başta güneş 
enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması bir zorunluluk haline gelmiştir.  
Bu ihtiyaçtan dolayı güneş enerjili ısıtma ve soğutma uygulamalarında sadece ısıl teknolojilerin değil, 
fotovoltaik teknolojilerin de rol alması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca güneşli su ısıtıcısı gibi küçük 
ölçekli yaygın uygulamaların yanında, güneş ısıl teknolojilerinin ölçeklerinin büyütülmesi ve uygulama 
alanlarının genişletilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin de bu yeni gelişme ve eğilimlere hazırlıklı olması 
gerekmektedir.     
 
Türkiye’nin mevcut güneş enerjisi potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmesi, ısıl güneş enerjisi 
teknolojileri alanında dünyadaki market ve liderlik avantajını sürdürmesi ve gelecek yıllardaki karbon 

 
20 Mugnier, D.,The Future of Solar Cooling, SHC Solar Update, May 2016 
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teknolojileri alanında dünyadaki market ve liderlik avantajını sürdürmesi ve gelecek yıllardaki karbon 

 
20 Mugnier, D.,The Future of Solar Cooling, SHC Solar Update, May 2016 
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salım azaltma taahhütlerini yerine getirebilmesi için bu yeni gelişen eğilimlere ve büyük ölçekli 
uygulamalara adapte olması gerekmektedir.  
 
Bu nedenle; 
 

• Güneş ısıl teknolojilerinin diğer yenilenebilir enerji teknolojileri (başta PV, biyokütle ve jeotermal 
olmak üzere) ile birlikte kullanımına yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması, 
 

• Güneş ısıl teknolojilerinin enerji verimli teknolojilerle (ısı pompası, kojenerasyon, trijenerasyon) 
birlikte bina ısıtma ve soğutmasında kullanımının yaygınlaştırılması, 

 
• Güneş ısıl teknolojilerinin başta bölgesel ısıtma ve soğutma olmak üzere şehir ve kent 

seviyesindeki büyük ölçekli uygulamalarda kullanımının yaygınlaştırılması (2019 yılı sonu 
itibariyle sistem alanı 500 m2 ve üzeri olan yaklaşık 400 büyük ölçekli sistemin devrede olduğu 
ve işletmedeki sistem alanının toplamda 2,3 milyon m2 olduğu bildirilmektedir),   

 
• Güneş fotovoltaik/ısıl (PV/T) hibrit güneş kollektörlerinin maliyet-işletme parametrelerinin 

iyileştirilmesi ve bina uygulamalarında yaygınlaştırılması (2018 yılı sonu itibariyle 25 farklı ülkede 
1 milyon m2 kurulum olduğu bildirilmektedir),  

 
• Güneş ısıl teknolojilerinin akıllı ve sürdürülebilir endüstri-şehir uygulamalarına entegre 

edilebileceği destekleyici dijital teknolojilerin geliştirilmesi, 
 
yönünde ulusal politikaların ve ulusal Ar-Ge  stratejilerinin belirlenmesi faydalı olacaktır. 
 
 

Anahtar not sonu 
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Anahtar Not-3: 'Türkiye Akıllı Şebekeler (TAŞ) 
2023 Vizyon ve Stratejileri’ Üniversitelerimiz İçin 

Yeni Ar-Ge Alanları Tanımlamaktadır                                                   
 
 
Akıllı Şebeke (Smart Grid), "Enerji arzını sürdürülebilir, verimli, ekonomik ve güvenli bir şekilde sağlamak 
için kendisine bağlı üreticiler ve tüketicilerin eylemlerini akıllıca bütünleştiren bir elektrik şebekesi"dir.  
 
Akıllı Şebeke mimarisinde üreticiler, tüketiciler ve düzenleyiciler arasındaki iletişim çok önemlidir. Akıllı 
şebeke yaklaşımı klasik şebeke yaklaşımına üç temel yenilikçi bileşen eklemektedir.  
 
Bu bileşenler, iletişim, hesaplama ve çift yönlü bilgi akışı ve akıllı uygulamalardır.  
 
Bu kapsamda elektriğin üretiminden nihai tüketiciye ulaşmasına kadar kullanılan çeşitli teknolojiler 
kullanılmaktadır.  
 
Bu teknolojik iyileştirmelerle akıllı şebeke yaklaşımı, gerçek zamanlı olarak enerjide arz-talep dengesini 
kontrol etmeyi mümkün hale getirmiştir.  
 
Akıllı Şebeke yaklaşımını esas alan teknolojiler ve elektrik sektörü ile ilişkilendirilmesine yönelik şema21 
aşağıda gösterilmiştir. 
 

 
 
 

 
21 Dağtekin Y. (2019), Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Y. Lisans Tezi 



► Akademik Personel Eğitim Notları

 
4. Bölüm 

-34- 

Anahtar Not-3: 'Türkiye Akıllı Şebekeler (TAŞ) 
2023 Vizyon ve Stratejileri’ Üniversitelerimiz İçin 

Yeni Ar-Ge Alanları Tanımlamaktadır                                                   
 
 
Akıllı Şebeke (Smart Grid), "Enerji arzını sürdürülebilir, verimli, ekonomik ve güvenli bir şekilde sağlamak 
için kendisine bağlı üreticiler ve tüketicilerin eylemlerini akıllıca bütünleştiren bir elektrik şebekesi"dir.  
 
Akıllı Şebeke mimarisinde üreticiler, tüketiciler ve düzenleyiciler arasındaki iletişim çok önemlidir. Akıllı 
şebeke yaklaşımı klasik şebeke yaklaşımına üç temel yenilikçi bileşen eklemektedir.  
 
Bu bileşenler, iletişim, hesaplama ve çift yönlü bilgi akışı ve akıllı uygulamalardır.  
 
Bu kapsamda elektriğin üretiminden nihai tüketiciye ulaşmasına kadar kullanılan çeşitli teknolojiler 
kullanılmaktadır.  
 
Bu teknolojik iyileştirmelerle akıllı şebeke yaklaşımı, gerçek zamanlı olarak enerjide arz-talep dengesini 
kontrol etmeyi mümkün hale getirmiştir.  
 
Akıllı Şebeke yaklaşımını esas alan teknolojiler ve elektrik sektörü ile ilişkilendirilmesine yönelik şema21 
aşağıda gösterilmiştir. 
 

 
 
 

 
21 Dağtekin Y. (2019), Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Y. Lisans Tezi 
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Türkiye'nin Akıllı Şebeke vizyonunun gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla ELDER tarafından 
yürütülen 'Türkiye Akıllı Şebekeler (TAŞ) 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi22’kapsamında; aşağıda 
belirtilen tüm alanlarda, durum analizi yapılarak halihazırda kullanılan ve kullanılması planlanan 
sistemlerin olgunluk ve yeterlilik seviyesinin belirlenmesi ve yapılacak detaylı fizibilite analizleri ile 
Türkiye’ye uygun Akıllı Şebeke Türkiye için bir yol haritası oluşturulması kararlaştırılmıştır: 

 
• Akıllı Şebeke Yönetimi: Gelişmiş OG ve AG Şebeke İzleme, Yönetim ve Kontrol Sistemleri 

(SCADA, DMS, OMS, Enerji Kalitesi İzleme, vb.) Coğrafi Bilgi Sistemleri, Diğer IT Çözümleri 
(Çağrı Merkezi, WFM, CRM, ERP, vb.), 
 

• Akıllı Gömülü Sistemler: Dağıtık Üretim Santrallerinin Şebekeye Entegrasyonu, Akıllı Depolama 
Sistemleri, Elektrikli Araçlar, Mikro-Şebeke Kavramı, Sanal Güç Santrali, 

 
• Akıllı Piyasa ve Müşteriler: Akıllı Sayaç Altyapıları ve Sayaç Yönetim Sistemleri, Talep Tarafı 

Yönetimi, Esnek ve Dinamik Tarifeler, Müşteri Ölçeğinde Üretim, Akıllı Bina Teknolojileri, Akıllı 
Müşteri Teknolojileri, 

 
• Haberleşme Altyapısı, 

 
• Bilgi ve Siber Güvenlik, 

 
• Kurumsal Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu, 

 
• Veri Yönetimi ve Analitik, 

 
• Birlikte çalışabilirlik ve Standardizasyon. 

 
TAŞ-2023 projesi çıktılarının da sağladığı katkılarla ülkemizde akıllı şebeke altyapısına geçilmesi ile ilgili 
bir vizyon ve strateji belgesi 2018 yılında yayınlanmıştır23.  
 
Ülkemizdeki elektrik sektörünün akıllı şebeke altyapısından beklentileri şunlardır: Kayıp-kaçak 
seviyesinin düşürülmesi, yenilenebilir enerji tesislerinin şebekeye kolay bir şekilde entegrasyonu, şebeke 
dayanıklılığı, AB şebekesine entegrasyonun sağlanması, talep tarafı katılımının sağlanması, klasik 
şebekelerden çift yönlü iletişim sağlanan şebekelere geçişin sağlanması.  
 
Yine bu vizyon belgesinde 2035 yılına kadar, akıllı şebeke kullanımının yaygınlaştırılmasıyla enerjide 
kayıpların minimum düzeye getirilmesi ve kaçak kullanımın tamamen yok edilmesi hedeflenmektedir.  
 
2025 yılında dağıtım altyapısının en az %80’inin, 2035 yılında ise tüketicilerin en az %80’inin Gelişmiş 
Ölçüm Ekipmanları (AMI: Advanced Measuring Instruments) dönüşümünü tamamlanması 
hedeflenmektedir. 2035 yılı itibariyle tüm tüketicilerin %40’ının talep tarafı katılımının sağlanması 
hedeflenmektedir24.  
 
Bütün bu hedefler göz önüne alındığında önümüzdeki 15 yıllık süreçte ciddi yatırımlar yapılması beklenen 
bu alanda Ar-Ge çalışmalarına duyulan ihtiyaç ta büyüktür.  
 
 
 

Anahtar not sonu 
 

 
22 https://www.akillisebekelerturkiye.org/hakkinda  
23 Ulusal Akıllı Şebeke Vizyon ve Strateji Belgesi (2018) 
24 EPDK (2018) 
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AKILLI VE  
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
TEKNOLOJİLERİN 

UYGULANMASI  

5.1. Akıllı/Sürdürülebilir Bina/Lab Uygulamaları 
 
Genel Esaslar: 
 
Üniversite kampüslerinde akıllı bina/yapı/Lab teknolojilerinden kasıt, bulunulan hacim içerisindeki tüm 
faaliyetlerin nesnelerin interneti (IoT) yazılım ve donanımlarıyla anlık izlenebilmesi ve kontrolü anlamına 
gelmektedir. Sürdürülebilirlik ise bulunulan hacim içerisindeki tüm faaliyetlerin çevreye zarar vermeden 
(temiz enerji ve kaynak verimliliğini ilkelerini gözeterek) yürütülmesi anlamına gelmektedir. 
 
Günümüzde akıllı/sürdürülebilir yapı kavramlarının ana unsurunu Enerji İzleme Yönetim Sistemleri 
(EİYS) oluşturmaktadır. EİYS vasıtasıyla bu tür yapılarda izlenebilecek-yönetilebilecek sistemlere ait şema 
Şekil 1’de gösterilmiştir.  
 
EİYS temel olarak; cihazların birbiri ile haberleşmesini (dijital enerji IoT platformları) sağlamanın 
yanında, kullanılan enerjiyi azaltmanın-kontrol etmenin-yönetmenin ve maliyetleri düşürmenin de bir 
gerekliliği olarak karşımıza çıkmaktadır.  
 
EİYS sayesinde, yeni gelişmelerin, düzenlemelerin enerji maliyetlerini nasıl şekillendireceği, işletmenin, 
tesis ve kampüsün karşılaştığı/karşılaşacağı risklerin nasıl azaltılacağına da karar vermek mümkün 
olabilmektedir.  
 
Üniversite Yönetimi, İdare ve teknik-işletme-bakım personelleri, işletme esnasında eğer bina ve 
tesislerdeki, kampüsteki enerji tüketimini izleyemiyor ve kayıt edip karşılaştıramıyor ise; enerji 
tüketiminin fazla-yanlış-gereksiz olan tüketimlerini fark edemez, reaktif cezaya girip/girmediğini, serbest 
tüketici ise; yıllık enerji kullanım miktarını aşıp/aşmadığını, potansiyel tasarruf noktalarını göremez ve 
asla bilemez.  
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Şekil 1. EİYS ile izlenebilecek, yönetilebilecek sistemlerin şematik gösterimi1. 

 
 
Hem günlük yapılacak işletmesel işlerin yoğunluğu, öncelliği, sürekli elle-gözle takibin artık çok fazla ve 
karmaşık enerji tüketen sistemlerin-cihazların artması ile kontrolünün çok sağlıklı yapılamaması hem de 
“işletme körlüğü” gibi birçok nedenle; EİYS kurulması artık kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. 
Doğru kurulan EİYS ile enerji kullanan tüm cihaz-sistem-tesis-bina ölçümleri başlar başlamaz; fazla ve 
yanlış-gereksiz tüketimler hemen fark edilmeye başlar. Çünkü zaten ölçmez iseniz; bilemez ve 
yönetemezsiniz.   
 
Günümüzde gelişmiş/akıllı bir EİYS’nin; hızlı-doğru raporlama ve kapsamlı analizler-analitik sonuçlar 
sunabilmesi, bulut ya da serverlarda çalışabilmesi, yenilenebilir enerji sistemlerini de izleyebilmesi, 
aydınlatma, HVAC vb. diğer otomasyon sistemleriyle entegre edilebilmesi, “ISO 50001 EYS” ile uyumlu 
raporlamalar yapması, mümkünse ve gerekirse ESCO-“Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS)” 
uygulamaları için “önceki durum-baseline” hesaplayabilme ve “ölçme-doğrulama (Ö&D)” hesaplama 
modüllerinin olması önemlidir. Kablolu-kablosuz sensörlerle de çalışabilmelidir. 
 
EİYS; “Bulut”, “Enerji Blockchain” ve “Enerji IoT” uygulamalarına hazır, Wi-fi ile masrafsız haberleşen 
NB-IoT (Dar Bantlı-Nesnelerin İnterneti) modülü ile entegre çalışabilmelidir. NB-IoT haberleşmeli 
cihazlar sayesinde, konvansiyonel GSM haberleşmeli cihazlara göre; çok daha geniş bir kapsama alanında 
ve çok daha düşük enerji tüketimi ile koruma rölesi, analizör, sayaç vb. tüm ekipmanlar ile çift yönlü etkin 
ve sürekli bir haberleşme sağlayabilmektedir. 
 
Belirtilen bu nitelikleri sağlayabilen gelişmiş/akıllı bir EİYS şematik golarak Şekil 2’de gösterilmiştir. 
Şekilden de anlaşılacağı üzere EİYS, gerçekte bina otomasyon ya da bina yönetim sistemlerinden çok dajha 
kapsamlı ve gelişmiş niteliktedir.  
 
“Bina otomasyon sistemi (BAS)” veya “bina yönetim sistemi (BYS)”; genellikle tesis inşaat aşamasındayken 
projelendirilen, tesiste kullanılan mekanik ısıtma-soğutma-havalandırma-aydınlatma sistemlerinin 
konfor ve açma-kapama optimizasyonunu yönetebilir. Bir EİYS ise; enerji tüketimini ve maliyetlerini 
izleyip/tespit ederek, analiz ve-veya kontrol ederek enerji performansını iyileştirmek için kullanılan bir 
“Dijital Enerji Zekasına Sahip IoT Platformu”nu ifade eder. Söz konusu kavramlar arasındaki farkın 
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Şekil 1. EİYS ile izlenebilecek, yönetilebilecek sistemlerin şematik gösterimi1. 
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anlaşılması amacıyla Enerji İzleme kavramlarının son çeyrek asırdaki gelişimi Şekil 3’de gösterilmiş olup, 
EİYS terminolojisi günümüzde akıllı-gelişmiş izleme sistemlerine karşılık gelmektedir. 
 

 

 
 
Şekil 2. Gelişmiş/akıllı EİYS ile diğer sistemlerle entegrasyonunun şematik gösterimi2. 

 
 
 

 

 
Şekil 3. Akıllı bina ve şebeke teknolojilerinin gelişim seyrinin şematik gösterimi Bölüm 5, sy:22 3. 

 
2 İ. Çakmanus, YEVDES Eğitim Notları 
3 İ. Çakmanus, YEVDES Eğitim Notları 
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Uygulama Örnekleri: 
 

KUTU 1: Akıllı Kampüs Teknolojilerine Örnekler 
 
 
Akıllı Kampüs; kampüs içerisindeki tüm faaliyetlerin IoT teknolojileri kullanılarak izlenmesi ve 
yönetilmesine olanak sağlayan altyapı ve uygulamaların bulunduğu yerleşke anlamına gelmektedir.  
 
Kampüs içi temel faaliyet ve akıllı sistem ihtiyaçlarını gösteren bir şema aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.   
 
Söz konusu örnek şemada akıllı sensör ve yazılımlar kullanılarak; Kapalı Alanda Kişi Takibi ve Konum 
Belirleme, Biyometrik Sistem Girişi ve Yetkilendirme, Araç Altı ve Plaka Kontrol Denetimi, Giriş-Çıkış 
Kontrol Denetimi, Veri Merkezi Güvenlik Sistemi, Kiosk Bilgilendirme ve Yönlendirme Sistemi, 
Yemekhane / Kantin Alışveriş Denetimi, Ziyaretçi Geçiş Denetimi, Ödeme Takip Bakiye Denetimi, 
Yüksek Güvenlikli Yetki Denetimi ve son olarak Yazıcı Yönetimi ve Güvenli Baskı Denetimi gibi kampüs 
hizmetleri bütünsel olarak hayata geçirilebilmektedir. 

 

 
 

Akıllı kampüs bütünsel yaklaşımını gösteren örnek şema. 
 
Ref: 
https://www.researchgate.net/publication/316260298_Study_of_Smart_Campus_Development_
Using_Internet_of_Things_Technology  
 

 
 

KUTU 2: Sürdürülebilir (Çevre Dostu) Bina Teknolojilerine Örnekler 
 
 
Sürdürülebilir/çevre dostu yapının/binanın oluşumunda, çevreye verilen zararı minimumda tutmak 
için bütüncül bir yaklaşım gerekmektedir. Binaların çevresel ayakizi, birçok bileşenden meydana gelen 
ve her biri ayrı çalışma konusu olan ilişkiler bütünü olarak tanımlanabilir. Bir binanın çevresel 
etkilerinin en az olması için benimsenmesi gereken prensipler şöyle listelenebilir: 
 

• Binanın güneşe göre konumlandırılması ve şekillenmesi, açıklıkların buna göre düzenlenmesi 
doğal ışığın etkin kullanımı 

• Enerjinin ve doğal kaynakların kullanımında verimlilik 
• Binaya bütünleştirilmiş pasif ve aktif ısıtma / soğutma sistemleri 
• Düşük CO2 emisyon hedefleri 
• Düşük karbon enerji kaynaklarının uygulanması 
• Alan içerisinde enerjinin toplanması ve üretilmesi 
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• Geri dönüşümlü malzemelerin kullanılması 
• Malzemelerin sürdürülebilir kaynaklardan alınması 
• Yerel ve doğal malzemelerin ağırlıklı kullanımı 
• İnşaat sürecinde atıklarının minimuma indirilmesi 
• CFC, HCFC ve ozon aşınımına sebep olan malzemelerin kullanılmaması 
• Doğal kaynaklara en az şekilde müdahale edilmesi 
• İç hava kalitesi ve uçucu organik bileşen içermeyen malzeme kullanımı 
• Ulaşılabilirlik, güvenlik ve sosyal servislere yakınlık 
• Ekolojik peyzaj tasarımı 

 
Söz konusu bu prensiplerin ağırlıklı olarak uygulandığı bir bina örneğine ait görsel aşağıda  
sunulmuştur.  

 

 
 

Sürdürülebilir (çevre dostu) yapı yaklaşımının uygulandığı bir bina (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Ankara Etimesgut Sincan TKGM Binası) örneğine ait görsel. 

 
Ref: https://webdosya.csb.gov.tr/csb/dokumanlar/mhgm0004.pdf  
 

 
 

KUTU 3: Akıllı Laboratuar Teknolojilerine Örnekler 
 
 
Akıllı Laboratuar uygulamalarında yaygın ve güncel (pandemi döneminin etkileri nedeniyle orataya 
fazlasıyla çıkan) ihtiyaçlardan biri ‘uzaktan laboratuar deneyi’ altyapısının kurulması olup, bu uygulama 
ancak IoT teknolojilerinin entegrasyonu ile mümkün olabilmektedir. 
 
Bir uzak laboratuvarın çalışma prensibi aşağıda verilen şekilde basitçe gösterilmiştir. Düzenek dört ana 
bölümden oluşmaktadır: Deneyin yürütüleceği istemci bilgisayar, “web” sunucusu, “web” kamerası-
arayüzü ve deney düzeneği. İstemci bilgisayar, öğrenenlerin deneylerini gerçekleştirmek için 
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kullandıkları bilgisayarı ifade etmektedir. Öğrenenler, istemci bilgisayardan bir yazılım ve internet 
aracılığı ile deneyle ilgili isteklerini “web” sunucusuna bildirir. “Web” sunucusu ise bu istekleri bir 
arayüz ile deney düzeneğine iletir. Deneyin sonuçları ve video görüntüleri de, aynı şekilde “web” 
sunucusu üzerinden internet aracılığı ile öğrenenlere iletilir.  
 
Uzak laboratuvarlarda, öğrenenler tarafından uygulamaların kolay gerçekleştirilebilmesi için kullanılan 
yazılımların kullanıcı dostu olması önemlidir. Bu laboratuvarlarda platformdan bağımsız, ücretsiz veya 
düşük ücretli istemci yazılımlarının kullanılması, istemci taraflı uygulamaların güvenliğinin 
sağlanması, istemci/sunucu yazılımlarının kolay yüklenebilir olması, laboratuvar deneylerinin ve 
sonuçların bir veri tabanında saklanması ve kullanılan yazılımların kolay anlaşılabilir olması da 
önerilmektedir. 
 
Ayrıca uzak laboratuvarlarla çalışan öğrenenlerin deneyleri daha iyi yürütebilmeleri için hızlı ve 
gelişmiş özelliklere sahip bilgisayarlara ve hızlı bir internet bağlantısına sahip olması gerekmektedir. 

 

 
 

Akıllı (uzaktan deney olanağı sağlayan) laboratuar uygulamasına ait şematik gösterim. 
 

Ref: http://higheredu-sci.beun.edu.tr/pdf/pdf_HIG_1799.pdf  
 

 
 

KUTU 4: Akıllı Laboratuar Uygulamalarına Örnekler: Boğaziçi TETAM Laboratuarı 
 
 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü, Kalkınma Bakanlığı desteği ile kurulan Teleiletişim ve 
Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (TETAM) bünyesinde Nesnelerin Interneti 
(IoT) teknolojileri kullanılarak geleceğin ‘’Akıllı Ev’’i tasarlanıyor.  
 
Araştırma merkezinde bulunan ‘Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Akıllı Ev Laboratuvarı’nda bir evin 
oturma odası, mutfağı ve yatak odası gibi döşenmiş alanlarda Akıllı Ev Projesi için gerekli senaryolar 
gerçekleştiriliyor.  
 
Akıllı Ev Otomasyon Sistemi ile çok fazla cihazın birbirine bağlı olduğu ve farklı senaryoların hayata 
geçirilebildiği, evdeki elektronik aletlerin modemle iletişimli hale geçebildiği bir otomasyon sistemi 
mevcut.  
 
Bu sayede insanların evde olup olmadığından, evin sıcaklığını ve nemini tespit etmeye kadar birçok 
bilgiyi elde etmenin yanı sıra, bu bilgiler ışığında klima veya buzdolabı gibi çeşitli ev aletlerini bilgisayar 
üzerinden gönderdikleri talimatlarla internet üzerinden çalıştırabilmek yine laboratuarda geliştirilen 
akıllı priz sayesinde mümkün hale gelebiliyor.  

 
Ref:https://bogazicindebilim.boun.edu.tr/content/gelecegin-teknolojisi-icin-bogazicinden-akilli-
merkez   
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KUTU 5: Akıllı Laboratuar Uygulamalarına Örnekler: Yıldız Teknik Üniversitesi (YTU) 
Akıllı Ev Laboratuvarı  
 
 
Türkiye’de Akıllı Şebekeler Alt Yapısına Uygun olacak şekilde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTU) 
bünyesinde kurulan ‘Akıllı Ev Laboratuarı’ na ait şema aşağıda gösterilmiştir. Akıllı Ev Laboratuarında 
bir evde bulunabilecek elektrikli cihazların  tamamı, özgün olarak oluşturulan yazılım ve akıllı prizlerle 
uzaktan kontrol edilerek enerji tüketimlerinde kontrol ve  verimlilik  sağlanması  amaç  edinilmiştir.  
Akıllı ev, ayrıca yenilenebilir  enerji  kaynaklarıyla  da  beslenmekte ve gerektiğinde üretilen fazla 
enerjiyi  şebekeye  verebilmektedir. 

(a) 

 
 
(b) 
 

 
Akıllı ev laboratuvarında gerçekleştirilen uygulamaya ait şematik gösterim, b) Ölçüm değerlerine ait 

bir ekran görüntüsü. 
 
Ref: http://otomasyondergisi.com.tr/arsiv/yazi/75-turkiyede-akilli-sebekeler-alt-yapisina-uygun-
akilli-ev-laboratuvari/   
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KUTU 6: Akıllı/Sürdürülebilir Bina Uygulamalarına Örnekler: Özyeğin Üniversitesi 
ScOLa Binası  
 
 
Aşağıda görseli sunulan ScOLa binası yılda metre kare başına sadece 45 kilovatsaat (kWh/m2/yıl) gibi 
düşük (ortalama bir akademik binanın senelik tüketiminin yaklaşık altıda biri oranında) bir enerji 
tüketimine sahip.    
 
Sensörlerle donatılan bina, elde edilen veriler sayesinde ısıtma, soğutma, aydınlatma gibi birçok alanda 
kaynakların daha etkin kullanımını düzenliyor.  
 
Enerji etkinliği sayesinde elde edilen kar, ekstra ilk yatırım maliyetini 2 yılda karşılıyor. Binada 
kullanıcıların konfor şartlarından ödün verilmeden, ihtiyaçlar doğrultusunda etkin ısı ve aydınlatma 
sağlıyor. 

 

 
 

ScOLa binasına ait bir görsel 
 
Binada kullanılan şeffaf ve opak yüzeyler vasıtasıyla yılda yaklaşık yüzde 35 verimlilik sağlayacak şekilde 
otomasyon uygulanan aydınlatma sistemi kullanılıyor. Her cephedeki cam, o yönün özelliklerine göre 
seçilmiş malzemelerden oluşuyor ve güneş kırıcılardan azami ölçüde faydalanılıyor.  
 
Doğal havalandırma sistemi kullanılıyor ve yenilenebilir kaynaklarından (binaya entegre 120 
kWp kapasitediki fotovoltaik sistem vasıtasıyla) azami ölçüde faydalanılıyor. Kalan elektrik gereksinimi 
ise anlaşmalı rüzgar enerjisi santralleri (yeşil tarife) ile karşılanıyor. 
 
Peyzaj sulaması için şebeke suyu hiç kullanılmayıp, tamamen toplanan yağmur suyu ve arıtılan gri su 
sistemi kullanılıyor.  
 
Binada mevcut enerji izleme sistemi; bina kullanıcıları ile iletişim kurulmasını sağlıyor. Bu sayede 
binanın farklı noktalarında yer alan sensörlerin kalibrasyonu sağlanabiliyor ve yapıya yönelik gerekli 
noktasal çözümler üretiliyor. 

 
 
Ref: https://bi-ozet.com/2016/04/27/ozyegin-scola-binasi-ekodesign-konferansinda/  
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KUTU 6: Akıllı/Sürdürülebilir Bina Uygulamalarına Örnekler: Özyeğin Üniversitesi 
ScOLa Binası  
 
 
Aşağıda görseli sunulan ScOLa binası yılda metre kare başına sadece 45 kilovatsaat (kWh/m2/yıl) gibi 
düşük (ortalama bir akademik binanın senelik tüketiminin yaklaşık altıda biri oranında) bir enerji 
tüketimine sahip.    
 
Sensörlerle donatılan bina, elde edilen veriler sayesinde ısıtma, soğutma, aydınlatma gibi birçok alanda 
kaynakların daha etkin kullanımını düzenliyor.  
 
Enerji etkinliği sayesinde elde edilen kar, ekstra ilk yatırım maliyetini 2 yılda karşılıyor. Binada 
kullanıcıların konfor şartlarından ödün verilmeden, ihtiyaçlar doğrultusunda etkin ısı ve aydınlatma 
sağlıyor. 

 

 
 

ScOLa binasına ait bir görsel 
 
Binada kullanılan şeffaf ve opak yüzeyler vasıtasıyla yılda yaklaşık yüzde 35 verimlilik sağlayacak şekilde 
otomasyon uygulanan aydınlatma sistemi kullanılıyor. Her cephedeki cam, o yönün özelliklerine göre 
seçilmiş malzemelerden oluşuyor ve güneş kırıcılardan azami ölçüde faydalanılıyor.  
 
Doğal havalandırma sistemi kullanılıyor ve yenilenebilir kaynaklarından (binaya entegre 120 
kWp kapasitediki fotovoltaik sistem vasıtasıyla) azami ölçüde faydalanılıyor. Kalan elektrik gereksinimi 
ise anlaşmalı rüzgar enerjisi santralleri (yeşil tarife) ile karşılanıyor. 
 
Peyzaj sulaması için şebeke suyu hiç kullanılmayıp, tamamen toplanan yağmur suyu ve arıtılan gri su 
sistemi kullanılıyor.  
 
Binada mevcut enerji izleme sistemi; bina kullanıcıları ile iletişim kurulmasını sağlıyor. Bu sayede 
binanın farklı noktalarında yer alan sensörlerin kalibrasyonu sağlanabiliyor ve yapıya yönelik gerekli 
noktasal çözümler üretiliyor. 

 
 
Ref: https://bi-ozet.com/2016/04/27/ozyegin-scola-binasi-ekodesign-konferansinda/  
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KUTU 7: Akıllı/Sürdürülebilir Bina Uygulamalarına Örnekler: Hacettepe Üniversitesi 
Sıhhiye Kampüsü Sağlık Bilimleri Kütüphane Binası  
 
 
Aşağıda görsellleri sunulan Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü Sağlık Bilimleri Kütüphane 
Binası’nda tüm çalışma mekânlarının doğal havalandırma ve doğal aydınlanma koşullarına sahip 
olması öncelikli hedef olarak dikkate alınmıştır. Bu sebeple bina, iki bağımsız kütle olarak tasarlanmış, 
ortadaki avlu sayesinde çalışma alanlarının farklı açılardan gün ışığını alması sağlanmıştır. Avludaki 
peyzaj tasarımı ile bir mikroklima oluşturulmuş, çapraz havalandırma prensibi ile tüm alanlara bu 
bölümden taze hava alınması sağlanmıştır. 
 
Binanın güney cephesinde çift cidar uygulamasıyla, ses ve ısı kontrolünün temini amaçlanmıştır. Bu 
kısım aynı zamanda trombe duvarı şeklinde çalışmaktadır. Bina kabuğundan ısıl kütle olarak 
yararlanılmakta, kışın, arada ısınan havanın sisteme verilerek, ısıtma yüklerinin azaltılması 
hedeflenmekte, yazın ise havanın ısınarak dışarıya atılmasıyla, baca etkisinin yaratılması ve böylece 
çalışma mekânlarının havalandırılmasının sağlanması hedeflenmektedir. 

 

 
 

 
 

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü Sağlık Bilimleri Kütüphane Binasına ait görseller. 
 
Ref: https://webdosya.csb.gov.tr/csb/dokumanlar/mhgm0004.pdf  
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KUTU 8: Akıllı/Sürdürülebilir Bina Uygulamalarına Örnekler: MEB Ankara Eryaman 
Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi  
 
 
Aşağıda görsellleri sunulan MEB Ankara Eryaman Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesine ait kampüs; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve çevre dostu teknolojilerin bütünsel 
uygulaması adına çarpıcı bir örnektir.  
 
Bu örnekte; havalandırma sisteminde %70 ısı geri kazanımlı klima santralleri kullanılması, Yüksek 
performanslı bina kabuğu, Güneş bacaları ile doğal aydınlanma, uygun güneş kırıcı yerleşimleri ve 
aydınlatma kontrolünün sağlanması, Yüksek verimli toprak kaynaklı ısı pompası, absorpsiyonlu chiller 
ve kojenerasyon ünitesinden oluşan sürdürülebilir mekanik tesisat bütünleştirilmesi ve Atölyelerde 
havalandırmaya destek olan güneş duvarı, elektrik üretimi sağlayan fotovoltaik ve kafeterya, atriyum 
mahallerindeki havalandırmaya destek sağlayan yeraltı borulama sistemleri ile fosil kaynaklı yıllık 
enerji tüketimi benzer tarzdaki yapılara kıyasla yaklaşık %85 oranında azaltılmıştır.  

 

 
 
 

 
 

MEB Ankara Eryaman Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Binasına ait 
görseller. 

 

 
Ref: https://webdosya.csb.gov.tr/csb/dokumanlar/mhgm0004.pdf  
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Ref: https://webdosya.csb.gov.tr/csb/dokumanlar/mhgm0004.pdf  
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5.2. Akıllı/Sürdürülebilir Aydınlatma 
Uygulamaları4 

 
 
Genel Esaslar: 
 
Aydınlatma; bir ortamı ve içerisindeki nesneleri, istenilen ölçütlerde görsel algılamaya uygun kılacak 
şekilde tasarlanmış ışık uygulamaları olarak tanımlanır.  
 
Bir hacmin tamamında belirli kriterler kapsamında talepleri karşılamak amacıyla yapılan aydınlatma 
‘genel aydınlatma’ olarak isimlendirilmektedir.  
 
Mekânlarda genle aydınlatmanın yanı sıra çeşitli vurgu, yönlendirme veya farklı 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 zamanda bir nesne üzerine vurgu 
yapmak ya da estetik görüş katmak amacıyla yapılabilir.  
 
Aydınlatma sistemlerinde enerji verimliliği son yıllarda üzerinde ağırlıklı olarak durulan hususlardan 
biridir. Birçok uygulamada aydınlatma sistemleri enerji verimliliği ilk akla gelen yatırım noktası 
olmaktadır.  
 
Özellikle artan enerji maliyetleri, gelişen ve maliyetleri düşen aydınlatma teknolojilerinin etkisiyle enerji 
verimliliğinin arttırılması ve işletme maliyetlerinin iyileştirilmesi adına bir fırsat doğmaktadır. Eğilimin 
bu yönde olmasında etkili olan unsurlar aşağıdaki şekilde özetlenebilmektedir: 
 

• 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 inşai operasyon gerektirmesi 

 
İhtiyaçların artması ve çeşitlenmesi, kullanım sürelerinin uzaması, insanların artan konfor limitleri gibi 
unsurların da etkisiyle aydınlatma için harcanan enerjinin boyutu küçümsenmeyecek seviyelerdedir. Buna 
bağlı olarak da birçok koşulda enerji maliyetleri ekipman maliyetlerinden çok daha yüksek olabilmektedir.  
İşletme yükleri düşünülmeden yapılan tercihler sebebiyle satın alma sürecinde sağlandığı düşünülen 
ekonomik faydanın çok daha fazlası 3-5 yıllık işletme sürecinde kaybedilebilmektedir.  
 
Bu nedenle aydınlatma sistemlerinin yenilenmesinde/modernizasyonunda ilk yatırım maliyeti önemli bir 
husus olmakla birlikte, işletme maliyeti ve işletme giderleri birçok durumda belirleyici olabilmektedir. 
 
Bu durumu vurgulamak amacıyla; standart bir genel aydınlatma armatürünün 5 yıllık işletme maliyeti ve 
işletme süresine bağlı maliyet oranlarını gösteren grafikler Şekil 4’de sunulmuştur. Grafiklerden, işletme 
maliyetlerinin; sistem verimliliği ve enerji maliyetlerine bağlı olarak ciddi bir yük oluşturabileceğini 
değerlendirmek mümkündür. 
 
Verimlilik arttırıcı projelerde tasarruf oranı veya miktarından ziyade, yatırımın faydaya dönüşme oranına 
bağlı olarak önceliklendirme yapılması gereklidir. 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 almaktadır. 
 

 
4 ……….., YEVDES Projesi Aydınlatma Eğitimi Notları’ndan derlenmiştir. 
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Genel prensip olarak; yatırımlarda önceliğin yıllık işletme süresinin en yoğun olduğu kısımlara 
verilmesinin en doğru karar olduğunu söylemek mümkündür.  İşletme süresi ne kadar uzunsa yatırımın 
geri ödeme süresi o denli kısa olacaktır.  
 
 

 (a) 
 

 
 

 
(b) 

 

 
 
 
Şekil 4. (a) İlk yatırım maliyeti - işletme gideri oranları, (b) İşletme sürelerinin toplam maliyete etkisi. 

 
 
Birçok yapıda yapının farklı mahalleri için tanımlanan yıllık işletim sürelerinde dramatik farklılıklar 
görülebilmektedir. Ancak yıllık işletme sürelerinin uzun olduğu mahallerden başlanması maliyet 
verimliliği açısından oldukça önemlidir. Çizelge 1’de bu durumu sayısal olarak ortaya koyan bir örnek 
verilmiştir. 
 
Öncelikli alanların belirlenmesin en az işletme süresi kadar önemli olan diğer bir unsur da mevcut 
altyapının teknoloji seviyesidir. Tasarrufun maksimize edilmesi ve dolayısıyla geri ödeme sürelerinin 
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kısaltılması adına yatırımlarda önceliğin en eski verimsiz altyapıların kullanıldığı alanlara verilmesi 
önemlidir. 
 
Prensip olarak en eski ve verimsiz teknolojinin olduğu noktaları öncelikli olarak düşünmek gerekmektedir. 
Konvansiyonel sistemler arasında ciddi verimlilik farklılıkları söz konusu olmakla birlikte; yüksek 
tüketimleri ve düşük verimleri nedeniyle elektromanyetik balastlı altyapıların öncelikli olarak 
değiştirilecek/yenilenecek kapsamda ele alınması doğru bir yaklaşım olacaktır. 
 

Çizelge 1. Farklı işletme sürelerine sahip LED armatür çözümlerinin geri ödeme süreleri 
 

 
 
  

KUTU 9: LED endüstrisindeki son 10 yıllık teknolojik gelişim 
 
 
Aydınlatma endüstrisi son 10 yılda teknolojik açıdan büyük bir gelişim gösterirken yine bu 10 yıl 
içerisinde birim maliyetlerde dramatik azalımlar görülmüştür. Bu da aydınlatma alanındaki yenileme 
yatırımlarını çok daha makul hale getiren bir durumdur.  
 
LED endüstrisindeki gelişim doğrultusunda son 10 yıl içerisinde ürünlerin hem teknik özellikleri hem 
de verimlilikleri ciddi gelişim göstermiştir. Özellikle son yıllardaki teknolojik gelişim sonrasında sistem 
verimlilikleri konvansiyonel çözümlerden çok daha verimli hale gelmiş ve LED sistem pazar 
hâkimiyetini eline geçirmiştir.  
 
Performans iyileşmeleri sonucunda artan pazar payı ve üretim hacmi sonucunda LED sistem maliyetleri 
dramatik bir düşüş göstermiştir.   
 

   
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PERFORMANS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MALİYET
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Günümüzde düşük güç yoğunluğuna sahip bazı ürün tiplerinde, konvansiyonel çözümler ile LED 
sistemler arasında neredeyse fiyat farkı bulunmamaktadır. Ancak aşağıdaki grafikte gösterildiği üzere; 
LED ile sağlanan ışıksal verim (bir kaynaktan yayılan ışığın [lm: Lümen], yine bu kaynağın tükettiği 
elektrik enerjisine [W] oranı olarak tanımlanır) ile diğer aydınlatma kaynaklarının verimi arasında çok 
ciddi seviyede farklar vardır. 
 

 
 
Ref: https://www.aydinlatma.org/turkiye-aydinlatma-sektoru-degerlendirmesi.html  
 

 
 
Modernizasyon süreçlerinde karşılaşılan en temel problemlerin başında gereğinden fazla adette 
ekipmanların kullanıldığı mahaller gelmektedir. Çoğu durumlarda altyapı değişikliği teknik ve ekonomik 
gerekçelerle uygulanamadığından modernizasyon süreçleri çoğunlukla birebir armatür değişimi 
prensibiyle yapılmaktadır.  
 
Yerleşim planlarında değişikliğin inşai süreçler gerektirmeden yapılabildiği taş yünü ve metal asma tavan 
detaylarının bulunduğu kısımlarda yerleşim planlarının iyileştirilerek revizyon yapılması hem yatırım 
maliyetlerinin minimize edilmesi hem de tasarruf oralarının arttırılması açısından doğru bir yaklaşım 
olacaktır (Bknz: Şekil 5). 
 

 

 
 
Şekil 5. Bir koridor alanında aydınlatma armatürlerinin yerleşim değişikliği ile modernizasyonu 
sonucunda sağlanan maliyet tasarrufuna ait görseller. 
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KUTU 10: İç ve dış ortam aydınlatmalarında uygulanan standartlar/kriterler  
 
 
Aydınlatma ile ilgili olarak IESNA, CIE, EN vb uluslararası birçok organizasyon tarafından hazırlanan 
normalar farklı uygulama alanları için doğru aydınlatma tanımlarını oluşturmaktadır. Belirli 
mahallerin aydınlatılmasında esas alınan Avrupa Standartları ülkemizde de geçerli olup, bu temel  
standartlar şunlardır: 
 

• EN 12464-1: Light and Lighting of Work Places Part 1: Indoor Work Places 
• EN 12464-2: Light and Lighting of Work Places Part 1 Outdoor Work Places 
• EN 13201-2: Road lighting -  Part 2: Performance requirements 
• EN 12193: Light and Lighting- Sports lighting 

 
İnsan gözü yüzeyden yansıyan ışığın niteliği ve niceliğine bağlı olarak nesneleri renk ve lüminans 
(parıltı) değerlerini algılar. Bu algılamada ışığın spektrumu, doğrultusu, kamaşmaya neden olabilecek 
yüksek lüminans değerine sahip yüzeylerin varlığı, gölgelenme, ışık dağılımının düzgünlüğü ve yatay ve 
dikey aydınlık değerleri gibi birçok parametre etkili olabilmektedir. Bu nedenle algı konusu söz konusu 
olunca sadece aydınlık seviyeleri üzerinden bir değerlendirme yapmak yerine doğru aydınlatma 
tanımının oluşturulması hayatidir. 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 
almaktadır. En genel haliyle standartlar temel asgari limitler ile bu limitlerin ölçülmesi ile ilgili 
metodolojileri tanımlamaktadır. Doğru dizayn için uluslararası standartların temel işletme 
gereksinimleri ve dizayn gereklilikleri esas alınarak genişletilmesi gerekmektedir.  
 
Bir iç aydınlatma tasarımı sürecinde esas alınan teknik kriterler aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir: 
 

• Ortalama Aydınlık Seviyesi – Yatay 
• Ortalama Aydınlık Seviyesi – Dikey 
• Minimum Ve Maksimum Aydınlık Seviyeleri 
• Renk Sıcaklığı 
• Renksel Geriveri 
• UGR    

 
Bir dış aydınlatma tasarımı sürecinde esas alınan teknik kriterler ise aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir: 
 

• Ortalama Parıltı 
• Ortalama Düzgünlük, 
• Boyuna Düzgünlük 
• TI 
• EIR 

 
Ref: https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/calisma-alanlarinin-
aydinlatilmasi-ts-en-12464-1/21848#ad-image-0   
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Aydınlatma sistemlerinde enerji verimliliğinin temel unsurlarından biri de; aydınlatma kontrol/ 
otomasyon teknolojilerinin kullanımıdır. Günümüzde Ticari, Endüstriyel veya Kamusal Binalar 
geçmiştekinden çok daha büyük, çok daha yüksek katlı ve çok daha kompleks mimarilerde imal 
edilmektedir. Bunun sonucu olarak da dramatik ölçüde artış gösteren ekipman sayısı ve çeşitliğini 
doğurmaktadır.  
 
Dolayısıyla sistemlerin izlenmesi, yönetilmesi ve birbirleri ile entegrasyonu için modern teknik ve 
teknolojilerin sunduğu imkânlardan faydalanılmaktadır. LED tabanlı sistemler ile birlikte aydınlatma 
kontrol teknolojileri çok daha ileri boyutlara taşındığı bir gerçektir. Günümüzde aydınlatma kontrol 
teknolojileri artık daha düşük maliyetli ve tasarruf potansiyelleri çok daha yüksektir. 
 
Enerjinin etkin ve verimli kullanımı açısından kontrol teknolojilerinin kullanımı en az verimli bir ışık 
kaynağı kullanmak kadar önemli bir unsurdur.  Zira çoğu koşulda malzeme teknolojisinin sunduğu enerji 
kazanımından çok daha fazlasının uygun kontrol teknolojilerinin kullanımıyla elde edilmesi mümkündür. 
Günümüzde olukça yaygın kullanıma sahip dijital, akıllı aydınlatma kontrol sistemleri aşağıda listelendiği 
üzere birçok fonksiyona sahiptir: 
 

• Dimmerleme 
• Anahtarlama 
• Adresleme 
• Gruplama 
• Zaman Senaryosu  
• Varlığa Duyarlı Kontrol 
• Günışığı Kontrol 
• Arıza İzleme 
• Acil Durum Yönetim 
• Görselleştirme 
• Entegrasyon 
• Genişleyebilirlik 

 
Aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi/modernizasyonu, kontrol ve otomasyonu dışında bir diğer önemli 
husus; bakım ve işletmedir. Çünkü aydınlatma sistemlerinin ışıksal güçleri, çevresel etkiler ve malzemenin 
doğası doğrultusunda zamana bağlı belirli bir azalım trendi göstermektedir. Kaçınılmaz olan bu trend 
tasarım/modernizasyon aşamasında göz önünde 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 etkileyen 
bir durumdur. 
 
İşletmelerin çoğu zaman yetersiz aydınlatma şikâyetlerinin ardında uygun bakım koşulları 
oluşturulmamış ve buna göre işletilmemiş sistem altyapıları yatmaktadır.  Bakım maliyetlerinin ve eskime 
kaynaklı kayıplarının minimize edilmesi açısından işletme şartlarına uygun özellikte ve yüksek ışıksal 
kararlılığa sahip ürünlerin kullanılması ve periyodik bakım yaklaşımlarının oluşturulması esastır. 
 
Bu duruma örnek olmak üzere, 6 yıldır işletilen ve planlı bir bakım uygulanmayan bir işletmeye ait 
konvansiyonel ürünlerde görülen eskime eğilimi Şekil 6’da gösterilmiştir.  
 
Grafikteki kayıpların bir kısmı periyodik bakım ve temizlikle geri kazanılabilirken, bir kısmı ise yansıtıcı 
ve geçirgen malzemelerde görülen ve geri kazanılmayan kayıplardır.  
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Şekil 6. Bakım (temizlik) uygulamasıyla aydınlatma ışık çıkışındaki kayıpların azaltılması. 

       
 
 

KUTU 11: Dış Aydınlatmada Armatürün Yanlış Yönlendirilmesinden Kaynaklı Kayıpları 
Gösterir Örnek 
 
 
Aydınlatma armatürlerinin yanlış konumlandırılmaları daha çok dış aydınlatma projelerinde görülen 
bir durumdur. Neredeyse alışkanlık haline gelmiş ve bilinçsizce yapılan uygulamalar sonucunda çok 
ciddi oranda kayıp ve ışık kirliliği oluşmaktadır. Simetrik ışık dağılımlı armatürlerin belirli bir açıyla 
konumlandırılarak alan aydınlatması yapılması ülkemizde çok yaygın olarak kullanılan bir alan 
aydınlatma uygulamasıdır. Ancak bir armatürü optik özelliklerine uygun konumlandırmadığımızda 
oluşan kayıplar özellikle dış aydınlatma uygulamalarında dramatik düzeylere ulaşabilmektedir.  
 
Aşağıda görseli verilen uygulamada simetrik armatürün (45 derece eğimle) yanlış yönlendirilmesi 
nedeniyle armatürden çıkan ışığın yaklaşık %70’i kayıp olarak atmosfere gönderilmektedir. Diğer 
taraftan eğimsiz olarak yerleştirilen bir asimetrik aydınlatma sistemi ile aynı ışık şiddeti yaklaşık %33 
daha az armatür gücü ile sağlanabilmektedir.   
 

 

 
 
Ref: ……….., YEVDES Projesi Aydınlatma Eğitimi Notları 
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KUTU 12: Aydınlatma Sistemi Yenilemesinde Standartlara Uygun Optimizasyon Örneği  
 
 

 
 
Yukarıda görseli verilen 225 m2 alanına sahip bir açık ofis alanın, aydınlatma standartında belirtilen 
gerekliliklere göre modernizasyonu için tasarım ve maliyet hesaplamaları yapılmıştır.  Elde edilen 
sonuçlar aşağıda gösterilmiştir: 
 

 
 
Tasarım sonuçları değerlendirildiğinde; optimum çözümün 36 adet LED armatür ile sağlandığı 
belirlenmiştir. Bu optimizasyonla, 64 adet LED armatür kullanılması planlanan ofiste fazladan 
kullanılacak 28 LED armatür maliyetinden tasarruf edilmiştir. 
  
Ref: ……….., YEVDES Projesi Aydınlatma Eğitimi Notları 
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Uygulama Örnekleri: 
 

KUTU 13: Akıllı Dış Aydınlatma Uygulaması Örneği: İTÜ Ayazağa Kampüsü Test Alanı 
Aydınlatması 
 
 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve İSBAK, ortak bir proje geliştirerek Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı'ndan aldıkları proje desteği ile, İTÜ Ayazağa Kampüsü içerisinde, sürücü güvenlik ve 
konforunu tehlikeye sokmadan, tüketilen enerji miktarını azaltmak için doğru loşlaştırma 
senaryolarının entegre edilebilmesi amaçlı, gerçek yol modeli üzerinde tüm parametreler dikkate 
alınarak deneysel çalışmaların gerçekleştirilebileceği bir test yolu kurmuştur. 

 
Aşağıda görsellleri verilen test yolunda trafik algılayıcılarından araç hız bilgisini alan, yol üzerindeki 
mevcut koşullara uygun loşlaştırma oranına karar verebilen ve armatürlere bu yönde kumanda ederek 
sürücü emniyet ve konforunu bozmadan enerji tasarrufu sağlayabilen bir "akıllı yol aydınlatma kontrol 
sistemi" bulunmaktadır. 
 

 
 
LED ışık kaynaklı yol aydınlatma tesisatlarından beklenilen faydaların elde edilebilmesi için gerekli 
otomasyon strateji ve senaryolarının doğru ve güvenilir olarak belirlenmesi amacıyla testler 
yapılmaktadır. Testlerde aşağıdaki şemada gösterildiği gibi; farklı düşey, yatay yüksekliklere 
yerleştirilen farklı optik ve güç özelliklerine sahip armatürlerin performansı araştırılmaktadır.  
 

 
 
Ref: https://www.emo.org.tr/ekler/76627f5ed4d96dd_ek.pdf  
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5.3. Akıllı/Sürdürülebilir Ulaşım Uygulamaları 
 
 
Genel Esaslar: 
 
Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS); seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, mevcut yol 
kapasitelerinin verimli kullanılması, hareketliliğin artırılması, enerjinin verimli kullanılması ve çevreye 
verilen zararın azaltılması gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen kullanıcı, araç, altyapı ve merkez 
arasında çok yönlü veri alışverişi ile izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarını içeren bilgi iletişim 
temelli sistemlerdir (Bknz: Şekil 7). 
 
 

 

 
 
Şekil 7. Akıllı Ulaşım Sistemi (AUS) tanımına ait şematik görsel 5 

 
 
İlk olarak 1960’lı yıllarda örneklerini görmeye başladığımız AUS uygulamaları 1980’li yıllardan itibaren 
internet ve bilgisayar teknolojisi dahil bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle hızla yaygınlaşmaya 
başlamıştır.  
 
1990’lı yıllarda AUS uygulamaları tüm dünyada önem kazanmış ve bu konuda ulusal ve küresel 
koordinasyon, işbirliği, bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla AUS birlikleri kurulmuştur. İçinde 
bulunduğumuz süreçte ise kentleşmenin ve kent nüfusunun, mobilitenin (hareketliliğin), araç 
sahipliğinin, internet bağlantılı akıllı cihazların, çevre dostu teknoloji ve uygulamalara olan talebin artışı, 
vatandaşların ulaşımda konfor, hız, düşük maliyet ve güvenlik arayışı gibi küresel eğilimler ileri AUS 
uygulamalarının özellikle karayolu ulaşımına etkin bir şekilde adapte etmeye çalışılmasını zorunlu 
kılmaktadır. 
 
AUS uygulamaları 2000’li yıllardan başlayarak sıfır karbon emisyonu hassasiyetiyle; ulaşımda yaya, 
motorsuz araç ya da düşük/sıfır emisyonlu araç kullanımını tercih ya da teşvik etme eğilimine 
dönüşmüştür. Bu sayede akıllı ve sürdürülebilir ulaşım sistemleri (ASUS) kavramı daha sıklıkla 
kullanılmaya başlanmıştır.  

 
5 Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı 
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ASUS ülke/kent ölçeğinde ele alındığında; sahip olduğu mimari çeşitliliği ve uygulama zenginliği 
nedeniyle çok kapsamlı bir konu niteliği taşımaktadır. Sadece bilgi ve iletişim teknolojileri ile değil, 
karayolu ve trafik altyapısı, araç teknolojileri ve geçerli mevzuatsal çerçeve ile birlikte ele alınması gereken 
bütünleşik bir yapı haline gelmektedir. AUS uygulamalarının sözü edilen bu geniş kapsamı Çizelge 2’de 
gösterilmiştir. 
  

Çizelge 2. AUS Uygulamalarının Kapsamı 
 

 
 
 
Diğer taraftan üniversite kampüsleri kendi başına dikkate alındığında yukarıda sözü edilen karmaşık yapı 
nispeten daha kolay yönetilebilir/uygulanabilir bir çerçeveye dönüşmektedir. Her ne kadar üniversite 
kampüsleri kentsel uygulamanın mikro ölçekte bir modeli olmakla birlikte, ASUS kapsamındaki 
uygulamalar ağırlıklı olarak Yeşil Hareketlilik/Ulaşım (Green Mobilite) Teknolojileri ekseninde 
gelişmektedir.  
 
Bu eğitim notları belirtilen nedenle ‘Kampüs İçi Yeşil Hareketlilik Stratejileri ve Teknolojileri’ne 
odaklanmıştır. 
 
Kampüslerde yeşil hareketlilik/ulaşım faaliyetlerinde temel amaç, ulaşım araçlarından kaynaklı karbon 
emisyonlarının azaltılması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu amaca ulaşmada uygulanması gerekli temel 
stratejik adımları/politikaları gösteren şema Şekil 8’de gösterilmiştir. 
 
Şemada ilk adım olarak işaret edilen ulaşım ihtiyacının azaltılması veya ikame edilmesi, sürdürülebilir 
ulaşım türlerine doğru yönelimin artması, arazi kullanım politikalarıyla yolculuk sayılarının ve sürelerinin 
azaltılması ve son olarak teknolojik gelişmeyle enerji verimliliğinin artırılması, sürdürülebilir/yeşil 
hareketlilik için vazgeçilmezler olarak verilmektedir6. 
 
Kampüslerde otomobil kullanımını azaltan, toplu taşımayı artıran ve yaya, bisiklet gibi sürdürülebilir 
ulaşım türlerini destekleyen yaklaşım, ulaşımda sürdürülebilirlik sağlanması adına önemli adımlardan 
biridir. Burada hareket edebilirlik ile ulaşılabilirlik önemlidir; insanı ve yaşanabilirliği öne çıkaran yolcu 
ve yaya odaklı ulaşım türü seçilmektedir. 

 
6 Emine Yetişkul, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kişisel Notlar.  
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Şekil 8. Sürdürülebilir ulaşım/mobilite piramiti7 

 
 
Paylaşımlı ya da toplu taşıma araçlarının seçimi bir diğer önemli adımdır. Toplu taşıma yönelimi hem 
servis kalitesini iyileştirerek hem de zamansal, mekansal ve kullanıcı farklılıklarını gözeten yolculuk 
ücretlendirme uygulamalarıyla artırmak mümkündür. Yoğun kentsel koridorlarda çevresel etkileri diğer 
ulaşım türlerine göre çok daha az olan hafif raylı toplu taşıma sistemleri daha fazla tercih edilmektedir. 
Hafif raylı sistemler geçiş önceliği, hızlı ve rahat yolcu iniş binişleriyle ön ödemeli bilet sistemi yolculuk 
süresini kısalttığı ve gecikmeleri azalttığı için kent merkeziyle üniversite kampüsleri, eğlence merkezleri, 
sağlık yerleşkeleri gibi ana yolcu bağlantı noktaları arasında sürdürülebilir ulaşım seçeneklerinden birisi 
olarak değerlendirilmektedir8.  
 
Alternatif yakıt türlerinin geliştirilmesi, motor tasarımı veya yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 
gibi teknolojik çözümler ulaşımda enerji verimliliğini olumlu yönde etkilediği için sürdürülebilir ulaşımda 
teknolojinin rolü önemlidir. Artık üretim aşamasından başlamak üzere ses dahil çevreye olan zararlı 
salımlarının seviyesini azaltıcı standartlar uygulanmaktadır. Çevresel etkiler açısından daha temiz ve yeşil 
araçların kent ve kampüs içinde kullanımları teşvik edilirken, diğer araçların belirli bölgelere erişimini 
kısıtlamak mümkündür. 
 
Diğer alınabilecek tedbirler arasında; trafik sakinleştirici uygulamalar, yayalar için iyileştirmeler, diğer 
ulaşım türlerini kapsayacak şekilde taşıt yollarında düzenlemeler; otopark ve parklanma yönetimi, 
bianalar/faaliyetler arası kullanımlarının dengelenmesi, erişilebilirliği ve bağlantıları artıran tasarım gibi 
uygulamaları saymak mümkündür. 
 
Sürdürülebilir ulaşım için ulaşımda talep yönetimi esaslı yaklaşımın üniversite kampüslerinde bütünsel 
olarak hayata geçirilmesi gereklidir.  Ulaşım talep yönetiminde öncelikli amaç; ulaşım seçeneklerinin 
iyileştirilmesi olmalıdır. Ulaşım türlerinin iyileştirilmesiyle, otomobil/özel ulaşımının baskılanması 
sonucunda ortaya çıkacak ulaşım ihtiyacının karşılanması hedeflenir. Bir sonraki aşama ise Şekil 8’de 
özetlendiği üzere her aşamada sürdürülebilir ulaşım seçeneklerinin payını, fosil yakıt kullanan otomobil 
seçeneğinin aleyhine artırmaya yönelik olmalıdır. 
 
 
 

 
7 https://doi.org/10.1007/978-3-319-63951-2_449-1  
8 Emine Yetişkul, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kişisel Notlar. 
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7 https://doi.org/10.1007/978-3-319-63951-2_449-1  
8 Emine Yetişkul, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kişisel Notlar. 
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KUTU 14: Üniversitelerimizde AUS Kapsamında Yapılan Bazı Araştırma ve Uygulama 
Çalışmaları 
 
 
Yükseköğretim kurumları tarafından akıllı ulaşım sistemleri kapsamında çok sayıda proje, bildiri, 
makale ve tez çalışması gerçekleştirilmektedir. Nitelikli insan kaynağının nicel ve nitel kapsamda 
geliştirilmesi için YÖK tarafından doktora bursları verilmektedir. Ülkemizde yaklaşık 20 üniversitede 
otomotiv mühendisliği bölümü mevcut olup birçok üniversitemizde de bu kapsamda lisansüstü 
programlar bulunmaktadır. Ayrıca bazı üniversitelerimizde AUS’a yönelik çalışmalar yapmak üzere 
uygulama ve araştırma merkezlerinin kurulduğu göze çarpmaktadır. AUS kapsamında çalışma yapan 
bazı üniversitelerimiz ve çeşitli faaliyetleri aşağıda yer almaktadır: 
 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): Bilgisayar Destekli Tasarım İmalat ve Robotik (BİLTİR) 
Merkezi Akıllı Ulaşım Sistemleri Birimi tarafından bilimsel araştırma projeleri destekli alt yapı, akıllı 
araçlar, akıllı ulaşım altyapısı, akıllı trafik yönetimi, akıllı ulaşım için bilişim sistemleri ve akıllı ulaşıma 
yönelik haberleşme sistemleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. 
 
Boğaziçi Üniversitesi (BÜ): Toplu ulaşım odaklı trafik planlaması, ulaşım ve taşımacılık kazaları 
afeti sensör araştırmaları, ulaşım ve taşımacılık kazaları afeti risk modelleme, İstanbul’da uygulanan 
otobüs öncelikli yol stratejilerinin modellemesi ve performanslarının değerlendirilmesi gibi akıllı 
ulaşım sistemlerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Lokal Trafik Kontrol 
Merkezi ve Akıllı Ulaşım Sistemleri Laboratuvarı’nda (BOUN AUS LAB), yapılan araştırmalar ile yetkili 
birimler için ulaşım sorunlarına çözümler üretilmekte ve projeler geliştirilmektedir. Akıllı ulaşım 
sistemleri, ulaşım entegrasyonu, şehir içi kara, deniz ve demir yolu ulaşım türlerinin geliştirilmesi gibi 
konularda laboratuvarda araştırmalar ve projeler yapılmaktadır.  
 
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ): YTÜ Lokal Trafik Kontrol Merkezi ve Akıllı Ulaşım Sistemleri 
Laboratuvarı’nda İstanbul’un trafiği 7/24 saat olarak, şehrin dört bir yanına dağılmış olan binlerce 
kamera, sensor, loop dedektör ve radarla, gerçek zamanlı olarak takip edilebilmektedir. İstanbul akıllı 
ulaştırma sistemi verileri mimarisinin bileşenlerinden veri aktarımı yapılabilmektedir. Laboratuvar 
bünyesindeki cihazlar ve elde edilen veriler, lisans bitirme çalışmaları, yüksek lisans ve doktora tezlerini 
desteklemektedir. Yine bu laboratuvar ortamında, çeşitli düzeylerdeki bilimsel araştırma projeleri, 
bilimsel yayın faaliyetleri yapılmakta; kamunun ve özel sektörün ulaştırma sistemleri ve trafik 
problemleri konusundaki çözüm önerisi talepleri karşılanmaktadır. Laboratuvardan sadece inşaat 
mühendisliği mensupları değil; elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, kontrol mühendisliği, 
harita mühendisliği mensupları da yararlanabilmektedirler. Laboratuvarda yerel, ulusal ve uluslararası 
ölçekte akıllı ulaşım sistemleri başta olmak üzere ulaşımla ilgili birçok alanlarda hizmet imkanları 
bulunmaktadır. 
 
Okan Üniversitesi: Akıllı ve çevreci ulaşım ve otonom araç konusunda “Mükemmeliyet Merkezi” 
olma doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca trafik mühendisliği altında trafik yönetimi birimi 
tarafından trafik koşulları incelenerek akıllı araç, yol ve bunların işletimi üzerinde çalışmalar 
yürütülmektedir. 
 
Sabancı Üniversitesi: Sürdürülebilir (çevresel) taşıma planlama çerçevesinde iki nokta arasında 
güzergah belirlerken düşük emisyonlu yolu seçen rota planlaması, yakıt tüketimi ile ilişkili rota 
planlaması (çevreye zarar veren faktörleri devre dışı bırakarak çevreye duyarlı rota planlama), lojistikte 
elektrikli araçların kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 
 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi: YÖK tarafından AUS alanında çalışmalar yapmak üzere 
ihtisas üniversitesi olarak belirlenmiştir. 

 
 

 
Ref: Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı 
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Uygulama Örnekleri: 

 
 
 

 
Gerçek zamanlı ring-servis aracı lokasyon takibi uygulaması  

(Real-Time Integrated Internal Shuttle Bus Location) 
 
 
 

 
Gerçek zamanlı araç yönetim sistemi  

(Real-time Fleet Management System) 
 

 
 
Örnek uygulama 19: National University of Singapore/NUS (Singapur): Yukarıda görselleri verilen 
uygulamalar sayesinde kampüs içerisinde tüm ulaşım faaliyetleri (araç sürücülerinin araç 
kullanımındaki alışkanlıkları dahil) gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor10. 
 

 
 
 

 
9  https://bizero.bike  
10 https://uci.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2018/10/UCI_Smart_Campus.pdf  
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Örnek uygulama 211: Boğaziçi Üniversitesi (Türkiye): Bizero projesi kapsamında kampüsler arası 
ulaşımda elektrikli bisikletler kullanılmaktadır. Elektrikli bisikletler Kuzey Kampüs’te kütüphanenin, 
Güney Kampüs’te bankamatiklerin yanında bulunan istasyonlardan mobil uygulama aracılığıyla 
depozitosuz olarak kolayca kiralanabiliyor.  
 

 
 

 
 

 
Örnek uygulama 312: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Türkiye): Üniversitede başlatılan ‘4. 
Nesil Paylaşımlı Bisiklet’ uygulamasıyla, öğrenciler kampüs içinde çevreye zarar vermeyen ulaşım aracı 
kullanırken spor yapma imkânı da buluyor. Sistemde istasyon yok. Bisikletlerde karekod sistemi var. 
Kullanıcılar cep telefonlarına bir program indirip, kredi yüklüyorlar. Kullanıcı telefonundan bisikletin 
üzerindeki karekodu okutunca bisiklet açılıyor. Kullanımdan sonra bisiklet yerleşke içerisinde istenilen 
yere bırakılabiliyor. Kampüsteki 4. nesil bisikletler; ekonomik, kullanımı kolay, doğaya ve çevreye 
uyumlu ulaşım olanağı sunuyor. 
 

 
11  https://bizero.bike  
12  https://www.hurriyet.com.tr/egitim/universiteliler-akilli-bisiklet-ile-kampus-yollarinda-40746568  
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Örnek uygulama 413: Massachusett Institute of Technology/MIT (Amerika): Sürücüsüz Otonom 
Bisiklet uygulaması ile kampüsteki öğrenciler cep telefonlarında bulunan applikasyon vasıtasıyla en 
yakın istasyondaki otonom bisikleti çağırabiliyorlar. Bu durumda arka bölümdeki ikili tekerlek sistemi 
açılarak, üç tekerlekli bisiklete dönüşebiliyor. Bu sayede otonom bisiklet kullanıcının yanına 
kendiliğinden GPRS sinyallerini kullanarak ulaşabiliyor. Kullanım noktasında, arka bölümdeki iiki 
tekerlek tekrar birleşerek normal iki tekerlekli bisiklet olarak hizmet verebiliyor.      
 

 
 

  
 

13  https://www.media.mit.edu/projects/AutonomousBicycleProject/overview/  
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13  https://www.media.mit.edu/projects/AutonomousBicycleProject/overview/  
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5.4. Akıllı/Sürdürülebilir Enerji Depolama 
Uygulamaları 

 
Temel Esaslar: 
 
İçinde bulunduğumuz zaman diliminde dünyanın en önemli konusu/gündemi; enerjiye sahip olma veya 
enerji kaynaklarını yönetmek 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 tüketimin 
örtüşmemesi de göz önüne alındığında yenilenebilir enerji kaynakları önemli bir alternatif olarak öne 
çıkmaktadır. Ancak yenilenebilir enerji teknolojilerinin önündeki en önemli engellerden biri de enerji 
kaynağının süreksizliğidir.  
 
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. 
   
Üretim kaynaklarımızı gözden geçirdiğimizde net olarak gözüktüğü  üzere toplam enerji üretimimiz içinde 
Doğalgaz, Linyit Kömürü ve İthal kömürün payı %50 oranının üzerindedir. Bu oran gerek sürdürülebilirlik 
olarak gerekse çevre kirliliği açısından tedbir alınması gereken bir durumdur. Bu oranın düşürülmesi için 
ülkemizin en somut alternatiflerinden biri yenilenebilir enerji kaynaklarımızın kullanımının 
arttırılmasıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarımızı toplam tüketimimiz içinde payını artırabilmek için de 
enerji depolama teknolojilerinden kesinlikle faydalanmamız gerekmektedir.   

 
Enerji depolama sistemlerinin sağladığı avantajlar ve kazanımlar, seçilen depolama sisteminin tekil olarak 
performanslarıyla direk ilgili olmasına rağmen, esas itibariyle depolama sisteminin entegre edildiği 
bütünleşik sistemin uygun şekilde tasarımı, entegrasyonu, kontrolü ve işletimi, sistemin beklenen 
iyileştirmeleri sunabilmesi için kritik öneme sahiptir.  
 
Enerji depolama yöntemlerinde en belirgin unsurlardan biri depolama süresidir. Bu kapsamda aşağıdaki 
sınıflandırmayı yapmak mümkündür: 
 

• Kısa dönemli depolamalar: Kesintisiz Güç Kaynakları , Frekans ve Gerilim kontrolü, Güç 
dengeleme sistemleri vb. 

• Orta dönemli depolamalar: Yenilenebilir Enerji sistemleri destekleme, Şebeke besleme, Yük 
kaydırma vb. 

• Uzun dönemli depolama: Güç Kaydırma, Güvenlik, Verimlilik, Tasarruf vb. 
  
Enerji depolama sistemlerinden; en fazla enerjiyi, en az hacimde ve ağırlıkta depolayabilmesi beklenen 
temel unsurlardan biridir. Bu doğrultuda bütünsel olarak aranan nitelikler ise aşağıda sıralanmıştır:   
 

• 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).  

 
Güncel olarak kullanılan enerji depolama teknolojilerine ait bir sınıflandırma yapmak amacıyla çizilen 
şema Şekil 9’da gösterilmiştir. 
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Şekil 9. Enerji Depolama Teknolojilerinin Sınıflandırması14 

 
 
Çizelge 3’de ise farklı tip enerji depolama teknikleri; güç kapasitesi, çevrim sayısı veya süresi, enerji 
yoğunluğu, verimlilik ve tepki süresi gibi parametreler göz önüne alınarak karşılaştırmalı olarak 
sunulmaktadır. 
 

Çizelge 3. Enerji Depolama Teknolojilerine ait teknik veriler15 

 
 

 
14 http://www.tuba.gov.tr/files/yayinlar/raporlar/Enerji%20Depolama%20Teknolojileri%20Raporu-.pdf 
15 …….., Enerji Depolama, YEVDES Eğitim Notları 
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14 http://www.tuba.gov.tr/files/yayinlar/raporlar/Enerji%20Depolama%20Teknolojileri%20Raporu-.pdf 
15 …….., Enerji Depolama, YEVDES Eğitim Notları 
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Günümüzde yenilenebilir enerji yöntemlerinin geniş ölçekte kullanımı için depolanması çok önemlidir. 
Yenilenebilir enerji kaynaklı sistemlerden elde edilen elektrik enerjisi genellikle üretim noktalarında 
direkt olarak kullanılmaktadır. Gündüz/gece veya yaz/kış periyotlarında kaynak ve talepte meydana gelen 
değişimlerden ötürü farklı tip depolama alternatifleri bu sistemlere entegre edilerek kullanılmaktadır. 
Yerinde üretim, depolama ve kullanım işlemlerinin yanı sıra, üretilen talep dışı enerjinin farklı 
coğrafyalara taşınması veya farklı formlarda saklanarak uzun süreler boyunca saklanması da 
gerekebilmektedir. 
 
Bu konuda en etkin çözümlerden biri, enerjinin taşınabilir formda sentetik yakıt halinde depolanmasıdır. 
Güçten-Yakıt olarak isimlendirilen bu konseptte yenilebilir veya geleneksel güç üretim sistemlerinden elde 
edilen talep fazlası enerji, sentetik yakıt üretiminde kullanılmaktadır. Burada temel amaç, talep dışı 
zamanda üretilen düşük maliyetli enerjinin (yenilebilir veya geleneksel) farklı amaçlarla kullanımına 
imkan tanımaktır.  
 
Şekil 10’da yenilenebilir kaynaklı (YEK) veya geleneksel güç üretim sistemlerine bütünleşik bir şekilde 
güçten – yakıt, güçten – hidrojen ve güçten – amonyak üretimi safhaları şematik olarak gösterilmektedir. 
 

 
 

 
 

 
Şekil 10. Enerji Depolama Teknolojilerinin Sınıflandırması16 

 
Suni kimyasal yakıt elde edilmesinde en etkin çözüm karbondioksit (CO2) gazını su (H2O) ile 
sentezlemektir. Kimyasal benzerliğinden dolayı bu dönüşüm teknolojisi “suni fotosentez” olarak da 
adlandırılmaktadır. Karbondioksit gazı havadan direkt olarak yakalanabileceği gibi, biyokütle/biyogaz’dan 
veya endüstriyel tesislerin baca gazından da ayrıklaştırılabilir.  
 
Sentez prosesi için gerekli hidrojen ise talep fazlası güç kullanılarak elektroliz gibi yöntemler ile elde 
edilebilir. Sentez işlemi sonrası Metan (CH4), metanol (CH3OH), benzin ve parafin gibi farklı amaçlarla 
kullanılabilecek son ürünler elde edilebilmektedir.  
 

 
16 http://www.tuba.gov.tr/files/yayinlar/raporlar/Enerji%20Depolama%20Teknolojileri%20Raporu-.pdf 



► Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

 
5. Bölüm 

-30- 

Elektroliz ile elde edilen hidrojen direkt olarak depolanabileceği gibi amonyak üretiminde kullanılarak 
farklı sektörlerde talebe uygun olarak değerlendirebilmektedir. Güçten yakıt elde ederek enerjinin 
depolanması, enerjinin talebe uygun olarak taşımacılık, tarım, kimyasal üretim veya yeniden enerji üretimi 
gibi farklı sektörlerde esnek olarak kullanımına imkan sağlamaktadır. Depolama tekniklerini, 
uygulamalarına göre dört kategoriye ayırmak mümkündür: 
 

• İzole alanlarda, esas olarak besleyicileri ve acil durum terminallerini beslemek için düşük güçlü 
uygulamalar, 

• İzole alanlarda orta güç uygulaması (bireysel elektrik sistemleri veya şehir beslemesi), 
• Tepe seviyelemeli ağ bağlantısı uygulaması, 
• Güç kalitesi kontrol uygulamaları. 

 
İlk iki kategori, enerjinin kinetik enerji (volan), kimyasal enerji, basınçlı hava, hidrojen (yakıt hücreleri), 
süper kapasitörler veya süper iletkenlerde depolanabileceği küçük ölçekli sistemleri kapsamaktadır. 
Üçüncü ve dördüncü kategoriler ise enerjinin yerçekimi enerjisi (pompaj depolama gibi hidrolik 
sistemler), ısıl enerji (duyulur veya gizli), kimyasal enerji (akümülatörler veya akış pilleri) veya basınçlı 
hava (veya sıvı ve doğal gaz deposu ile birleşik) olarak depolanabileceği büyük ölçekli sistemleri 
içermektedir. 
 
 

 

 
 
Şekil 11. Farklı tip enerji depolama teknikleri için depolama süreleri ve kapasiteler17 

 
  
Bu eğitim notları içerisinde tüm enerji depolama tekniklerine yer verilmek yerine, kampüs 
uygulamalarında kullanım potansiyeli nispeten yüksek elektrik üretimi ile entegre ‘batarya teknolojileri’ 
ile ısıtma-soğutma sistemlerine entegre ‘ısıl depolama teknolojileri’ne ağırlık verilecektir.   

 
17 http://www.tuba.gov.tr/files/yayinlar/raporlar/Enerji%20Depolama%20Teknolojileri%20Raporu-.pdf 
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17 http://www.tuba.gov.tr/files/yayinlar/raporlar/Enerji%20Depolama%20Teknolojileri%20Raporu-.pdf 
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Uygulama Örnekleri: 
 
1. Batarya Teknolojisi 
 
Piller, elektrik enerjisini elektrokimyasal enerjiye dönüştürerek depolayan ve istendiği anda da depolanan 
enerjiyi elektrik enerjisi olarak geri verebilen depolama sistemleridir. Birden çok pilin birbirlerine 
Bağlanmasıyla meydana gelen sistemlere batarya denir. Piller, bir veya daha fazla elektrokimyasal hücre 
veya akış hücreleri gibi, elektrokimyasal aygıtlardan oluşur. Cep telefonu, radyo, dizüstü bilgisayar vb. 
elektronik cihazlardan, elektrikli araçlara, uydu ve uzay sistemlerinden, haberleşme sistemleri ve savunma 
sistemlerine kadar oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptirler.  
 
Pil hücresi, metal anot (negatif elektrot), metal oksit katyon (pozitif elektrot) ile iki elektrot arasında 
kimyasal reaksiyonu sağlayan elektrolitten ibarettir. Anot, elektrolizde aşınırken katotta iyonik değişim 
reaksiyonu sonucu elektrik akımı meydana gelir. Bu reaksiyon sonucu oluşan elektrik enerjisi çeşitli 
aletlerde kullanılır.  
 
Şekil 12’de batarya komponentleri ile depolama (şarj) ve geri kullanım (deşarj) süreçlerindeki iyon 
hareketlerinin yönü şematik gösterilmektedir. 
 
 

 

 
 

 
Şekil 12. Batarya bileşenleri ve şarj/deşarj süreci18 

 
Lityum-iyon bataryalar ticari olarak yaygınlaşıp ucuzladıkça araştırmacılar daha farklı çözümlere 
yönelmeye başlamıştır. Bu alternatifler katı elektrolitli bataryalar, lityum sülfürler, metal hava çözümleri 
ve diğer alternatiflerdir.  
 
Türkiye elektrik enerjisi depolama konusunda sınırlı girişime sahiptir. Bu alandaki çalışmalar yenilenebilir 
enerjinin kullanım imkânını arttırmak için şebekeye entegre elektrik depolama sistemleri geliştirme ve 
otomotiv alanındaki elektriklendirmedir.  
 
Türkiye’de yenilenebilir kaynak kullanımı güneş ve rüzgârda 10000 MW’ı geçmiştir. Bu artış şebeke 
üzerindeki bozucu etkileri tetiklemektedir. Bunlardan kaçınmak için elektriği depolama önemli açılımlar 
sunmaktadır.  
 
Şebeke düzeyinde depolamanın yanında, yerli araç hedefi olan ülkemizde bu alanda başarı 
elektriklendirmiş araçların en önemli parçası olan bataryalarda da bir strateji geliştirmeye bağlıdır. 

 
18 http://www.tuba.gov.tr/files/yayinlar/raporlar/Enerji%20Depolama%20Teknolojileri%20Raporu-.pdf 
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KUTU 15: Santral Ölçekli Batarya Depolama Uygulama Örnekleri 
 
 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının süreksiz, kesintili ya da dalgalı enerji üretim karakteristikleri 
nedeniyle, büyük ölçekli batarya depolama sistemlerinin bu tür santrallerle entegreli çalışacak şekilde 
tasarlanması son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır. Aşağıdaki görsellerde bu tür uygulamalara örnek 
teşkil edebilecek; rüzgar santrali – batarya depolama entegre sistemi ile fotovoltaik güneş santrali – 
batarya depolama entegre sistemi gösterilmiştir. Her iki sistem de İngiltere’de bulunmaktadır.    
  

 
 

 
 
Ref: https://www.energy-storage.news/resources/energy-storage-special-report-2019  
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Ref: https://www.energy-storage.news/resources/energy-storage-special-report-2019  
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2. Isıl enerji depolama teknolojileri: 
 
Isıl enerji depolama tekniklerinde; malzemenin sıcaklık değişimi (duyulur), faz değişimi (gizli) veya termo-
kimyasal reaksiyonlar yardımıyla, ısıl enerjinin depolanması veya geri kullanımı sağlanmaktadır.  
 
Duyulur ısıl enerji depolama tekniğinde katı veya sıvı depolama ortamının sıcaklığı değiştirilerek düşük 
veya yüksek sıcaklıktaki ısıl enerji, bir ortam içerisinde depolanmakta veya geri çekilmektedir.  
 
Gizli ısıl enerji depolama tekniğinde ise katı-sıvı (sıvı-katı) veya sıvı-gaz (gaz-sıvı) faz değişim işlemleri 
sırasında açığa çıkan faz değişim enerjisinden (gizli ısı) yararlanılmaktadır.  
 
Termo-kimyasal depolama tekniğinde ise tersinir endotermik veya ekzotermik reaksiyonlar yardımıyla 
yüksek miktardaki ısıl enerji uzun süreli bekleme gerektiren ısıl enerji depolama uygulamalarında avantaj 
sağlamaktadır.  
 
Şekil 13’te söz konusu bu üç farklı tip ısıl enerji depolama tekniğine ait birim hacimdeki depolama 
kapasitesileri gösterilmiştir. 
 

 

 
 
Şekil 13. Farklı tip ısıl enerji depolama teknikleri için depolama kapasiteler19 

 
Çizelge 4’te ise; farklı tip ısıl enerji depolama tekniklerinin birim depolama kapasitesi ve maliyet açısından 
kıyaslamaları verilmektedir. 
 

Çizelge 4. Farklı tip ısıl enerji depolama tekniklerinin kıyaslanması 
 

 
 

 
19 http://www.tuba.gov.tr/files/yayinlar/raporlar/Enerji%20Depolama%20Teknolojileri%20Raporu-.pdf 
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KUTU 16: Duyulur Isı Enerji Depolama Uygulama Örneği 
 
 
Katı depolama malzemesi içeren duyulur ısıl enerji depolama sistemleri güneş enerjisi destekli evsel 
veya sera ısıtma sistemleri veya güç üretim sistemlerinde uygulanmaktadır. Aşağıda şematik olarak 
gösterilen güneş destekli ısıtma sisteminde kullanılan ısıl enerji depolama tankı güneşin yeterli 
olmadığı, ya da hiç bulunmadığı zaman aralıklarında ısıtmaya destek olmaktadır. 
  

 
 
Güneş enerjisinin aktif olduğu zaman diliminde güneş kolektöründe sıcaklığı artan iş akışkanı katı 
depolama malzemesinin çevresinden geçerek malzemenin sıcaklığını arttırmaktadır. Isıtma talebinin 
yüksek olduğu akşam saatlerinde ise yük tarafı aktif hale getirilmekte ve tank içerisindeki yüksek 
sıcaklıktaki malzeme üzerinden soğuk akışkan geçirilerek depolanan ısıl enerji geri kullanılmaktadır. 
 
Ref: 
http://www.tuba.gov.tr/files/yayinlar/raporlar/Enerji%20Depolama%20Teknolojileri%20Raporu-.pdf 
 

 
 

KUTU 17: Akiferlerde Mevsimlik Isıl Enerji Depolama Uygulaması Örneği 
 
 
Akiferler çok büyük miktarda su içeren büyük yer altı hacimleridir. Akiferler içerisindeki su kütlesinin 
fazla olması depolanabilecek ısıl enerji miktarının artmasına imkân vermektedir. Ayrıca yer altı 
depolama hacimlerinin dış ortamlardan etkilenmemesi nedeniyle mevsimler arası ısıl enerji depolama 
mümkün olmaktadır.  
 
Aşağıda şematik gösterilen sistemde; ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılan iki kuyulu akifer ısıl enerji 
depolama uygulaması gösterilmektedir. Yaz döneminde güneş kolektörü veya atık ısı kaynağından elde 
edilen sıcak akışkan sıcak akifer kuyusuna aktarılır. Akifer içerisinde depolanan ısıl enerji kış aylarında 
geri çekilerek ısıtma amaçlı kullanılmaktadır. Benzer bir uygulama kışın soğuk suyun akifer kuyusunda 
depolanarak yazın soğutma amaçlı geri kullanılmasıyla elde edilebilmektedir. 
 
Ülkemizde akifer ısıl enerji depolama üzerine en kapsamlı çalışmalar Prof. Dr. Halime Paksoy20 ve ekibi 
tarafından Çukurova Üniversitesinde yürütülmektedir.  
 

 
20 Paksoy H.Ö., ve Turgut B. (2012) “Akifer Termal Enerji Depolama ile Binalarda Sürdürülebilir Enerji Kullanımı”, 
TTMD Dergisi, 81:41-50. 
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Ülkemizde bu alanda ilk fizibilite çalışması Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi için yapılmıştır. İlk 
akifer uygulaması 2001 yılında Mersin’de bir süpermarketin ısıtma/soğutma sistemine entegre 
edilmiştir.  
 
İkinci uygulama ise Çukurova Üniversitesi araştırma çiftliğine entegre edilerek 360 m2’lik bir seranın 
ısıtma/soğutma yükü akifer kuyularından sağlanmıştır. Akifer uygulaması ile seranın %68 enerji 
tasarrufu sağladığı ve geri ödeme süresinin iki yıldan az olduğu belirtilmektedir. 
 

 
 
Ref: 
http://www.tuba.gov.tr/files/yayinlar/raporlar/Enerji%20Depolama%20Teknolojileri%20Raporu-.pdf 
 

 
 

KUTU 18: Gizli Isı Enerji Depolama Uygulama Örneği: Faz Değiştiren Malzemeler 
 
 
Faz değişim malzemeli (FDM) ısıl enerji depolama sistemleri düşük hacimde yüksek ısıl enerji 
depolama kapasitesine sahip olmaları nedeniyle ısıtma/soğutma veya güç üretim sistemlerinde 
uygulanmaktadır.  
 
Ayrıca, sahip oldukları yüksek ısı sığası nedeniyle dar bir sıcaklık aralığında uzun süreli çalışma 
sağlayabildiğinden, düşük sıcaklık dalgalanmalarına izin verilen ısıl kontrol uygulamalarında da yaygın 
olarak tercih edilmektedir. Faz değişim malzemelerinin sınıflandırılmasına yönelik şema aşağıda 
gösterilmiştir. 
 

 
  
Ref: 
http://www.tuba.gov.tr/files/yayinlar/raporlar/Enerji%20Depolama%20Teknolojileri%20Raporu-.pdf 
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AR-GE PROJE 
DÖNGÜSÜ VE 
FİNANSMAN 
KAYNAKLARI  

6.1. Proje Döngüsü Yönetimi ve Ar-Ge Projeleri 
 
Projeler, benzersiz bir ürün veya hizmet üretmek için süreli bir görev olarak kısaca tanımlanabilirler. 
Projeler, 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 gerçekleştirilirler 
(Bknz: Şekil 1).  
 

 
Şekil 1. Proje tanımına ait şematik gösterim1. 

 

 
1 http://tubitak1000.org/files/proje_yazma_egitimi-1._bolum.pdf  
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Projelerin tamamlanması ve nihai noktaya öngörülen şekilde, belirlenen maliyet ve planlanan süre içinde 
ulaşması olarak tanımlanan ‘Proje Yönetimi’nde; zaman, maliyet ve kapsam üçlü kısıtı arasındaki 
dengenin kurulması şarttır (Bknz: Şekil 2a). 
 
Projeler mutlak suretle bir ihtiyaca veya probleme dayanmalıdır. İhtiyaç analizi ve sorun ağacı metotları 
bu sorunun belirlenmesinde kullanılabileceği gibi soruna dair çeşitli verilerin toplanması ve projenin 
gerekçelendirilmesi açısından da son derece önemlidir.  
 
Projeler öz kaynaklar ile gerçekleşmeyecek ise projeye finansman sağlayacak (hibe) kuruluşun hedefleri 
ile projenin konusu örtüşmelidir. 
 
Projeleri tasarlamak ve uygulamak için kullanılan bir metodoloji olan Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı’na göre 
projeler analiz ve planlama aşamalarını içermektedir (Bknz: Şekil 2b). 
 

 
(a) (b) 

 

  

Şekil 22. (a) Proje yönetimindeki üçlü kısıt, (b) Mantıksal çerçeve yaklaşımının temel aşamaları. 
 
Bir projeyi tasarlarken, ihtiyacın tanımlanması ve hibe ya da destek veren kuruluşlarının hedefleri 
arasındaki eşleşmeyi sağlamak adına çeşitli kaynaklar ve araçlar bulunmaktadır. Proje desteklerinin veriliş 
gayeleri proje çağrılarında tanımlanmakla birlikte her bir programın dayanağı mutlaka bir üst plan ile 
ilişkilendirilmektedir.  
 
Bu amaçla problemli olarak görülen konuyla veya ihtiyaç olarak tanımladığımız proje fikri ile üst planlar 
arasındaki ilişkinin açık ve somut bir biçimde gerekçelendirilmesi kritik öneme haizdir.  
 
İhtiyacın tanımlanmasında ve gerekçelendirilmesinde; Kalkınma Planları, Bölge Planları, Stratejik 
Planlar, Politika Belgeleri, Araştırma Raporları, Tematik Çalışmalar, Anketler ve Saha Araştırmaları, 
İzleme & Değerlendirme Raporları, Makaleler ve Akademik Çalışmalar, Gözlem ve İzlenimler, ilk planda 
faydalanılması gereken kaynaklar arasındadır. 
 
Projenin tasarlanma aşamalarında kullanılabilecek destek araçlarından birisi de; ‘Sorun Ağacı 
Metodolojisi’dir. Proje konusunun belirlenmesinde ve sorunun alt nedenleri ile ilişkisinin kavranmasına 
olanak veren metotlardan birisi olan sorun ağacı metodolojisi, karşılaşılan problemin daha iyi 
anlaşılmasında önemli bir rol oynar.  
 
Şekil 3’te şematik olarak gösterilen sorun ağacı metodolojisi, alt nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik 
sunulan eylemlerin/faaliyetlerin tanımlamasına yardımcı olur. Metodoloji uygulanırken; temel 
problemler tanımlanarak, önceliklerine göre sıralanır. Bir taraftan üstesinden gelinmek istenen problem 
ile hedeflenen sonuç arasındaki bağ belirlenirken, diğer taraftan alt nedenler arasındaki ilişkilerin 
belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülür.  
 
 

 
2 ……, Proje Döngüsü Yönetimi başlıklı Yevdes Eğitim Notları 
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Şekil 3. Sorun ağacı metodolojisinin uygulanmasına yönelik örnek şema3. 
 

Diğer taraftan Ar-Ge tabanlı projelere özgün olmak üzere dikkate alınması gerekli sorgulama alanları bir 
nebze farklılık gösterir. Problemin tanımında kritik öneme haiz sorular şunlardır: 

• Ne? Nasıl? Neden? Niçin? Neyi? 
• Hangi? Kimler? 
• Neyi başarmak istiyoruz? 
• Hedeflerimiz nelerdir? 
• Önceliklerimiz neler? 
• Ne kadar zamanda sonuca ulaşmalıyız? 
• Hangi faaliyetler programlanmalı? 
• Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için proje ekibinde kimler olmalı? 
• Bu faaliyetleri gerçekleştirmenin maliyeti ne kadar? 
• Bu faaliyetler nasıl gerçekleştirilebilir? 
• Proje konusunda kimler hangi düzeyde bilgilendirilmeli? 
• Projeyi yürütürken hangi sorunlarla karşılaşabiliriz?  

Problemin tanımlanmasını takiben araştırma projesinin tasarımına geçilebilir. İyi bir araştırma projesinin 
tasarımında etkin ana bileşenler aşağıda listelenmiştir: 

• İyi bir araştırma konusu/başlığı 
• Araştırmanın varlık sebebi 
• Eleştirel kaynak incelemesi 
• Araştırmanın soruları, hipotezleri 
• Araştırmanın verileri 
• Çözümlemeleri 
• Bulguların teorik pratik anlamı 

 
 

3 ……, Proje Döngüsü Yönetimi başlıklı Yevdes Eğitim Notları. 
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KUTU 1: Proje Yönetim Enstitüsü4 (Project Management Institute/PMI) Tarafından 
Geliştirilen Proje Terminolojisi 
 
 
Proje Yönetim Enstitüsü (PMI) tarafından geliştirilen kılavuzlarda; ‘proje yönetiminin amacı, projelerin 
tamamlanması ve nihai noktaya öngörülen şekilde, belirlenen maliyet ve planlanan süre içinde 
ulaşması’ olarak tanımlanmaktadır.  
 
Proje Yöneticisinin nitelikleri ‘teknik, liderlik, strateji ve iş yönetimi alanında uzmanlığını proje 
yönetiminde ideal bir biçimde birleştiren kişi’ olarak tanımlarken, proje yöneticisinden beklentileri ise; 
‘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 olmalı’ olarak açıklamaktadır.  
 
PMI tarafından hazırlanan ve son versiyonu 2017 yılında yayımlanan Proje Yönetimi Bilgi Birikimi 
Kılavuzuna (PMBOK) göre; Proje Yönetimi’nin ‘Başlangıç Aşaması, Planlama Aşaması, Uygulama ve 
Kontrol Aşaması ve Kapanış’ olmak üzere 4 ana aşaması bulunmaktadır. Bu ana aşamalar şematik 
olarak aşağıda gösterilmiştir.  
 

 

 
 

Proje yönetiminin ana aşamalarını gösteren şema. 
 
Ref: https://www.pmi.org.tr/kitaplar/  
 

 
 
 

KUTU 2: Gantt Çizelgesi Nedir ? 
 
 
Gantt Şeması kullanmak, projedeki her aşamanın detaylı bir şekilde planlanmasını ve takip edilmesini 
sağlar. Proje boyunca yapılacak işlerin listesi ve bunların hangi aşamada yapılacağı, bu işlerin kim 
tarafından yapılacağı, planlanan zaman ve geçen fiili zamanın karşılaştırılması ve buna göre aksiyon 
alınması gibi durumların planlanması için geliştirilmiş bir proje yönetim modülüdür.  
 

 
4 https://www.pmi.org.tr/  
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kalitede olduğundan ve üretilenin işlerliğinden emin olmalı’ olarak açıklamaktadır.  
 
PMI tarafından hazırlanan ve son versiyonu 2017 yılında yayımlanan Proje Yönetimi Bilgi Birikimi 
Kılavuzuna (PMBOK) göre; Proje Yönetimi’nin ‘Başlangıç Aşaması, Planlama Aşaması, Uygulama ve 
Kontrol Aşaması ve Kapanış’ olmak üzere 4 ana aşaması bulunmaktadır. Bu ana aşamalar şematik 
olarak aşağıda gösterilmiştir.  
 

 

 
 

Proje yönetiminin ana aşamalarını gösteren şema. 
 
Ref: https://www.pmi.org.tr/kitaplar/  
 

 
 
 

KUTU 2: Gantt Çizelgesi Nedir ? 
 
 
Gantt Şeması kullanmak, projedeki her aşamanın detaylı bir şekilde planlanmasını ve takip edilmesini 
sağlar. Proje boyunca yapılacak işlerin listesi ve bunların hangi aşamada yapılacağı, bu işlerin kim 
tarafından yapılacağı, planlanan zaman ve geçen fiili zamanın karşılaştırılması ve buna göre aksiyon 
alınması gibi durumların planlanması için geliştirilmiş bir proje yönetim modülüdür.  
 

 
4 https://www.pmi.org.tr/  
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Aşağıdaki şekilde gösterildiği üzere, Gantt Şeması bir projede ihtiyaç duyulan bütün özellikleri tek bir 
çizelge üzerinde göstermeyi hedefler. 
 
 

 

 
 

Proje iş-zaman planını gösteren örnek bir Gantt şeması tasarımı. 
 
Şemadaki fonksiyonlara yönelik kısa açıklamaları aşağıda verilmiştir: 
 

• Kilometre Taşları (Milestones): Projeyi bir aşamadan başka bir aşamaya taşıyan olay, tarih, 
karar veya teslimlerdir. 
 

• İş paketleri (Work Package):  Birbiriyle alakalı yapılacak işler bütünüdür. Herhangi bir eylem 
barındırmaz. 

 
• Görev Listesi (Task List): Yapılacak işlerin listesini gösteren grafiğin sol tarafında bulunan ve 

yatay bir bar olarak uzanan görevlerin listesidir. İş paketlerinin altında yer alan eylem 
gerektiren listedir. 

 
• Zaman Çizelgesi (Timeline): Çizelgenin üstünde bulunan projenin zamanlarını gün, hafta, ay ve 

yıllık bazda gösteren bir özelliktir. 
 

• Şimdi Çizgisi (Dateline): Kırmızı renkli dik çizgidir. Bu çizginin solunda kalan işler 
tamamlanmış olması gerekmektedir. 

 
• Bağlantılar (Dependencies): Bir işe başlamadan önce bir başka işin bitirilmesi gerektiği 

durumlarda kullanılan terimdir. Gantt Şeması’nda bu ilişkileri gösterebilmek için bağlantıları 
kullanmak mümkün. Bağlantılar ile görevler arasındaki ilişkiyi görebilir, bu görevlerin erken 
bitmesi/gecikmesi durumunda bir sonraki görevlerin nasıl etkilenebileceğine dair tarih 
hesaplaması otomatik olarak yapılabilir. 

 
Ref: https://docs.microsoft.com/tr-tr/dynamics365/supply-chain/production-
control/visual-scheduling-production  
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KUTU 3: Ar-Ge Tanımı ve Ar-Ge Projesi Türleri 
 
 
OECD5, AR-GE’nin diğer faaliyetlerden ayırt edilmesinde şu tanımı getirmektedir: AR-GE faaliyetleri 
bilimsel veya teknolojik belirsizliğin olduğu durumlarla ilgili faaliyetlerdir. Bazı AR-GE faaliyetlerinde 
hedef yeni bir ürün geliştirmek veya geliştirilmesine bilimsel altyapı sağlamaktır. AR-GE, mevcut bir 
ürünün daha etkin ve ucuz üretilmesi ya da hiç üretilmemiş ama ileride üretilmesi planlanan, pazarda 
öncü olmak amacıyla herhangi bir alanda araştırmaya kaynak ayırmaktır. 
 
Bu tanımlamaya uygun Ar-Ge projesi türleri ise aşağıdaki şemada gösterildiği üzere üç ana başlıkta 
toplanmaktadır: Temel araştırma, Uygulamalı araştırma ve Deneysel geliştirme.  
 

 
1. Temel araştırma: Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve 
öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen 
deneysel veya teorik çalışmalardır. Başlıca özellikleri aşağıda listelenmiştir: 

• Hipotez, teori veya yasaları formüle etmek ve test etmek amacıyla özellikleri, yapıları ve 
ilişkileri analiz eder. 

• Sonuçları genellikle satılmaz, bilimsel dergilerde yayımlanır veya ilgilenen meslektaşlara 
dağıtılır. 

• Temel araştırmada bilim insanları kendi hedeflerini belirlemede kısmen özgürdür. 
• Genellikle yükseköğretim sektöründe, belli bir ölçüde devlet sektöründe yapılır. 

 
2. Uygulamalı araştırma (applied research): Uygulamalı araştırma da özgün bilgi üretmeye 
yöneliktir. Ancak ana hedef olarak doğrudan özgün ve pratik bir amaç içerir. Başlıca özellikleri aşağıda 
listelenmiştir: 

• Uygulamalı araştırma, ya temel araştırma bulgularının olası kullanımlarını ya da belirli ve 
önceden tanımlanmış hedeflere ulaşmanın yeni yöntem veya yollarını belirlemek için 
yürütülür. 

• Belirli sorunları çözmek amacıyla, mevcut bilgi ile eklerinin değerlendirilmesini kapsar. 
• Uygulamalı araştırma fikirlere işlevsel bir biçim verir. Bundan elde edilen bilgi çoğunlukla 

patent altına alınır ancak gizli de tutulabilir. 
 
3. Deneysel geliştirme: Araştırma ve/veya pratik deneyimden edinilmiş ve mevcut bilgiden 
yaralanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler hizmetler 
oluşturmaya veya halen üretilmiş veya oluşturulmuş olanları büyük ölçüde iyileştirmeye yönelik 
sistemli çalışmalardır. 
 
Ref: http://tubitak1000.org/files/proje_yazma_egitimi-1._bolum.pdf 
 

 
5 Oslo Kılavuzu, OECD 2005 
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KUTU 4: Ar-Ge Proje Tasarımındaki Sorunların Listelenmesi  
 
 
Ar-Ge proje tasarımındaki yaygın sorunlara ve başarısızlık nedenlerine ilişkin liste aşağıda 
sunulmuştur:  
 

• Proje fon sağlayan kurumun öncelikleriyle uyumlu değil. 
• Sosyo-ekonomik çerçeveyi algılamada yetersizlik 
• Diğer faaliyetleri dikkate almaksızın sadece tasarlanan projeyi kendi ortamı içerisinde 

değerlendirmek 
• Genel hedefler ile proje hedefi arasında açık bir bağlantının olmaması 
• Hedefler açık değil 
• Faydalanıcılar açıkça tanımlanmamış 
• Aşırı iyimser beklentiler 
• Belirsiz (açık olmayan) çıktılar 
• İzomorfizm… biz de modaya uyalım 
• Kötü özet, giriş, sonuç 
• Kes-yapıştır 
• Internette ne varsa onunla yetinelim 
• Örneklemede keyfilik… 
• Başlık içerik uyuşmazlığı 
• Araştırma sorusu-hipotezi, bulgu yorumu uyuşmazlığı 
• Anlaşılmaz dil 
• Çeviri kokusu 
• Proje Tasarımındaki Sorunlar 
• Standartlar süreçlere dayanan proje Yönetim metodolojisinin kullanılmaması 
• Kötü tanımlanan hedefler ve ihtiyaçlar 
• Yetersiz ve etkisiz planlama 
• Yetersiz ya da eksik proje yönetimi 
• Proje Yöneticisinin yetersizliği 

 
Ref: http://tubitak1000.org/files/proje_yazma_egitimi-1._bolum.pdf 
 

 
 
Ar-Ge projelerinde sorunları ve başarısızlık nedenlerini minimize etmek amacıyla önerilebilecek 
yaklaşımlardan biri, problemli durumun yani sorun olarak belirlenen hususun; genel hedef, proje amacı, 
faaliyetleri ve elde edilecek sonuçlar ile uygulanacak yöntem aşamalarıyla doğru ilişkisinin olduğundan 
emin olmaktır. 
 
Faaliyetler ve seçilen yöntem, ulaşılacak sonuçların verimliliğini etkileyeceğinden, sorunun üstesinden 
gelmek üzere başvurulan eylemler / faaliyetler ve seçilen yöntem aşamalarından beklenen/hedeflenen 
sonuçlara ulaşılmasına odaklanmak gerekmektedir. 
 
En nihayetinde elde ettiğiniz sonuçlar ne kadar etkili ise, proje amaçlarının elde edilmesine o denli 
yaklaşılacağı da kaçınılmaz bir gerçektir. Projenin ortaya koyacağı etki de, genel hedefe yani program 
otoritesinin ulaşılmasını istediği hedeflere ulaşmasına ya da katkı sağlanmasına olanak verecektir. 
 
Bu durumu görsel olarak açıklamak amacıyla çizilen şema Şekil 4’te gösterilmiştir. Özet olarak açıklamak 
gerekirse; sorun çözümünde uyumluluk, yöntem ve araçların kullanımında verimlilik, sonuçlarda etkinlik 
ve hedeflerde etki unsurunun ön planda tutulması gerekmektedir. Ayrıca projenin tüm aşamalarındaki 
bütünsel uyumluluk başarıdaki temel etken olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Şekil 4. Ar-Ge projelerindeki bütünsel uyumluluk prensibinin şematik gösterimi Bölüm 6, sy:86. 

 
Ar-Ge projelerinin başarılı bir şekilde planlanması ve yürütülmesine yönelik diğer iki önemli unsurdan 
biri; projenin hedeflerinin; zaman, maliyet ve kalite (ya da işlevsellik) açısından belirli, ölçülebilir, 
ulaşılabilir, tutarlı-ilgili ve takvime bağlı olması gerekliliğidir (SMART modeli). Bu yaklaşım Şekil 5(a)’da 
gösterilmiştir. 
 
Diğer unsur ise; kapsam yönetimi (bir işi gerçekleştirebilmek için belirlenen aşamaların yönetimi); için 
planla – uygula – kontrol et – ölç yaklaşımının kullanımıdır (PUKÖ döngüsü). Bu yaklaşım ise Şekil 5(b)’de 
gösterilmiştir. 
 
 

 
(a) 

 

(b) 

 
 

 

Şekil 5. (a) SMART modeli, (b) PUKÖ döngüsü. 
 
 
 
  

 
6 http://tubitak1000.org/files/proje_yazma_egitimi-1._bolum.pdf 
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(b) 
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6 http://tubitak1000.org/files/proje_yazma_egitimi-1._bolum.pdf 
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6.2. Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji 
Finansmanları ve Yönetimi 
 
Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Finansmanı; ağırlıklı olarak ‘Sürdürülebilir Finans’ başlığı altında 
değerlendirilmektedir.  
 
Sürdürülebilir Finans; yatırımcılara finans sağlanmasında çevresel, sosyal ve yönetimsel kriterlerin 
dikkate alındığı finansman mekanizmasıdır. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji finansmanı, bu 
yatırımların pozitif çevresel katkıları nedeni ile sürdürülebilir finansmanın temel çalışma alanlarındandır.  
 
Gelişmiş bir çevresel raporlama sistemine sahip kurumlar, finans ve çevre birimleri arasındaki işbirliğini 
artırarak enerji ve iklim projeleri için finansmanına daha kolay erişebilmektedir. Sürdürülebilir finansın 
hedefleri aşağıda listelenmiştir7: 
  

• Döngüsel ekonomiye geçiş 
• İklim değişikliğini azaltma ve iklim değişikliğine uyum 
• Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması 
• Çevre kirliliği kontrol edilmesi ve önlenmesi 
• Biyo çeşitlilik ve ekosistemlerin korunması 

 
Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Finansmanı; riskinin düşük, getirisinin yüksek olma nedenleri ile 
ticari finans kurumları tarafından gittikçe artan bir çekiciliğe sahiptir. 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 önemli analizlerdendir.  
 
Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları, bilançoda duran varlıklar hesaplarında takip 
edilmektedir. İyi bir bilanço yönetimi ve 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 gereklidir. Bu durumu açıklayan şema Şekil 6’da 
gösterilmiştir. 
 
Yatırım Projesi temel olarak; yatırımlardan sağlanacak faydaları ve bunu sağlamak için katlanılacak 
maliyetleri gösteren plana verilen isimdir. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları projelerinin 
tamamına yakını kendi yaratmış olduğu nakit akışları ile yatırımın 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. 
 
Yatırım projelerinin, hazırlık, yatırım, işletme maliyetleri ile birlikte çevresel ve sosyal maliyetleri 
olabileceği gibi, gelir getirici faydalarının yanında çevresel ve sosyal faydaları da olabilir. Finans kurumları, 
özellikle sürdürülebilir finansman çerçevesinde yatırımın finansal getirileri ile birlikte, ekonomik, çevresel 
ve sosyal analizleri de dikkate almaya başlamışlardır.  
 

 
7 Finansman Yönetimi ile ilgili bu notlarda sunulan bilgiler, ‘Özlem Yakut, Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji 
Finansmanı, YEVDES Eğitim Notları’ ndan derlenmiştir. 
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Bu amaçla yatırım projesi hazırlanırken ticari kazançlarının analizi ile birlikte yatırımların sosyal, çevresel 
ekonomik faydalarının detaylı anlatılması, yatırımın finansmana erişim kabiliyetini artırıcı bir unsurdur.  
 

 

 
Şekil 6. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının bilanço görünümü8. 

 
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 finansmanı için, proje döngüsündeki tüm risklerin analizi (tedarik, yönetim, 
hammadde, satış, operasyon, politik, vade, hukuki, çevresel, finansal riskler), finans kurumlarınca esastır.  
 
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 çıkartan projelerdir. Bu projelerde proje finansal analizi, verimlilik 
hesaplamaları dâhil edilerek yapıldığı takdirde, 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 olan projelerdir.  
 
Büyüme/ Kapasite Artırım Projeleri: İşleyen bir tesisin büyümesi, kapasitesinin artırımı için 
hazırlanmış olan projelerdir. Üretim süreci, teknoloji, pazarlama unsurları bilindiğinden sıfır teknolojilere 
göre daha az risk taşıyan projelerdir.  Yenilenebilir enerji tesislerinin kapasite artışı projeleri bu kapsamda 
değerlendirilecek projelerdir. Projenin önceki kısmının performansı ve nakit akışı yeni proje için referans 
olacaktır. 
 
Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarında projeler finansman bakış açısı ile 
değerlendirildiğinde, kendisini en hızlı şekilde geri ödeyen ve iç karlılığı en yüksek olan projelere öncelik 
verilmelidir. 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 verilmesini, böylece enerji ihtiyacını 
azaltmayı, ardından ihtiyaç duyulan enerjiyi yenilenebilir enerjiden karşılayacak şekilde yatırım planı 
yapmayı gerektirir.  Böylece toplam yatırımın finansman ihtiyacı azalacak ve yenilebilir enerji projesine 
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Bu amaçla yatırım projesi hazırlanırken ticari kazançlarının analizi ile birlikte yatırımların sosyal, çevresel 
ekonomik faydalarının detaylı anlatılması, yatırımın finansmana erişim kabiliyetini artırıcı bir unsurdur.  
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göre toplam yatırımın geri ödeme süresi kısalacaktır.  Enerji verimliliğinde finansörün dikkat edeceği 
unsurlardan biri de kullanılan ekipmanın performansıdır.  Enerji verimliliği ekipmanlarının pek çoğu için 
ilk yatırım 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 değerlendirmektedir.   
 

KUTU 5: Temel Finansal Kavramlar  
 
 
Projelerin finansman yönetiminde yaygın kullanılan bazı finansal terimlere ait tanımlamalar aşağıda 
sunulmuştur:  
 
Öz Kaynak: Öz kaynak, projenin finansmanında yatırımcının koyduğu kısımdır.  
 
Borç Servis Karşılama Oranı: Dönemsel bazda projenin yarattığı net nakit akışının yine aynı 
dönem için finansal yükümlülükler (anapara + faiz) toplamının kaç katı olduğunu gösterir.  
 
Geri Ödeme Süresi (payback period): 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. 
  
İç Karlılık Oranı: Bir yatırım projesinin net bugünkü değerini sıfıra eşitleyen diğer bir deyişle nakit 
girişlerinin bugünkü değerini nakit çıkışlarının bugünkü değerine eşitleyen ıskonto oranı olarak 
tanımlanır. İç verim oranı aynı zamanda yatırımın hangi oranda katma değer yaratacağını ifade eder.  
 
Paranın Zaman Değeri: Gelecekteki değer analizi belirli bir faiz oranından bugünkü yatırım 
değerinin geçirilen zaman içerisinde kaç liraya ulaşacağını göstermektedir. Bugünkü paranın 
gelecekteki değeri ve gelecekteki paranın bugünkü değeri, paranın zaman değeri hesaplanmasında iki 
temel unsurdur.  
 
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 beklenmektedir. 
 
Banka Kredisi: Belirli bir vade süresi içerisinde borçlanıcının geri ödeme taahhüdü ile bankaya 
borçlanmasıdır. Kredi veren taraf, borcun ödenebilme kabiliyetini artırmak için bir takım teminatlar 
talep edebilirler.  
 
Leasing: Finansal Kiralama (Leasing), kiracı tarafından seçilen bir yatırım malının mülkiyeti finansal 
kiralama şirketinde kalarak, belirlenen sözleşme süresi ve kiralar karşılığında kullanım hakkının 
kiracıya verilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. Mevzuatta tanımlı ekipmanlar için, kiracının 
yetki belgesi uygun ise, yatırımcı için KDV avantajı sunar. (ör: Arazi taşıtı, kamyon, minibüs, otobüs 
vb).  Leasing firmaları, yenilebilir enerji tesislerini bütünsel olarak finanse edebileceği gibi, enerji 
verimliliğine konu olabilecek ekipmanlar ve yenilenebilir enerji tesislerinde kullanılan ekipmanlar 
bağımsız olarak finanse edilebilir.  İş makinaları, taşıtlar, ısıtma soğutma ekipmanları, pompalar, 
elektrik motorları ve aydınlatma ekipmanları leasing finansmanına konu olabilecek enerji verimliliği 
ekipmanlardır. Leasing finansmanında, finanse edilen yatırım bedeli yüklenici firmaya ödenmektedir. 
Bu durum, tedarikçilerin alacak tahsil süresini hızlandırdığından tedarikçilerin tercih ettiği modeldir. 
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KUTU 6: Enerji Verimliliğinde Üçüncü Taraf Finansmanı (ESCO Sistemi)  
 
 
Enerji verimliliği yatırımları, yatırımların hızlı geri ödeme süreleri ve yüksek iç karlılık 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 ekipmanın devri 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 sağlamaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde 
kamu enerji verimliliği yatırımlarının yüzde 90’ının, Avrupa’da ise yaklaşık yarısının üçüncü taraf 
finansmanı ile yapıldığı tahmin edilmektedir.  Avrupa’da Modena ve Parma (İtalya), Ljubljana 
(Slovenya), Essen (Almanya), Barselona ve Murcia Bölgesi (İspanya) şehirlerinin başarılı ESCO 
uygulamaları9 bulunmaktadır. ESCO sisteminin uygulanmasına yönelik şema aşağıda gösterilmiştir. 
 
 

 
 
Kamu kurumları için üçüncü taraf finansmanında, ödemeler kiralama veya hizmet alımı şeklinde 
yapıldığında mevzuat açısından bir engel bulunmamaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu 
alandaki mevzuat çalışmalarını tamamlama aşamasındadır, bu sayede gelir paylaşımlı modellerin rahat 
bir şekilde finanse edilebilmesi sağlanmış olacaktır.  
 
Bu kapsamda yapılacak olan projelere kamu ihale kanunundan muafiyet getirilmiştir. 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 temel kriterlerdendir.    
 
Ref: Özlem Yakut, YEVDES Eğitim Notları 
 

 
 

 
9  www.eumayors.eu  



► Akademik Personel Eğitim Notları

 

6. Bölüm 
-12- 

 

 
KUTU 6: Enerji Verimliliğinde Üçüncü Taraf Finansmanı (ESCO Sistemi)  
 
 
Enerji verimliliği yatırımları, yatırımların hızlı geri ödeme süreleri ve yüksek iç karlılık 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 ekipmanın devri 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 sağlamaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde 
kamu enerji verimliliği yatırımlarının yüzde 90’ının, Avrupa’da ise yaklaşık yarısının üçüncü taraf 
finansmanı ile yapıldığı tahmin edilmektedir.  Avrupa’da Modena ve Parma (İtalya), Ljubljana 
(Slovenya), Essen (Almanya), Barselona ve Murcia Bölgesi (İspanya) şehirlerinin başarılı ESCO 
uygulamaları9 bulunmaktadır. ESCO sisteminin uygulanmasına yönelik şema aşağıda gösterilmiştir. 
 
 

 
 
Kamu kurumları için üçüncü taraf finansmanında, ödemeler kiralama veya hizmet alımı şeklinde 
yapıldığında mevzuat açısından bir engel bulunmamaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu 
alandaki mevzuat çalışmalarını tamamlama aşamasındadır, bu sayede gelir paylaşımlı modellerin rahat 
bir şekilde finanse edilebilmesi sağlanmış olacaktır.  
 
Bu kapsamda yapılacak olan projelere kamu ihale kanunundan muafiyet getirilmiştir. 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 temel kriterlerdendir.    
 
Ref: Özlem Yakut, YEVDES Eğitim Notları 
 

 
 

 
9  www.eumayors.eu  

 

6. Bölüm 
-13- 

 

6.3. Ulusal/Uluslararası Ar-Ge Projesi Finansal 
Destekleri 
 
Ulusal destekler kapsamında sadece TÜBİTAK Ar-Ge Destekleri dikkate alınmış olup; Yenilenebilir Enerji 
ve Enerji Verimliliği konularında ‘Öncelikli Ar-Ge Konuları10’nın bir kısmı ile ilgili bilgiler aşağıda 
sunulmuştur. 
 

Çizelge 1: Enerjide Dijital Teknolojiler Öncelikli Teknoloji Kapsamı 
 

Öncelikli Ar-Ge Yenilik 
Konusu 

Öncelikli Ürün ve Teknolojiler 

 
Akıllı Enerji Şebekeleri 
(Akıllı Elektrik, 
Isı/Soğuk ve Gaz 
Şebekeleri) 
Teknolojiler 
 

 
(1) Enerji kullanımını takip eden, çift yönlü haberleşme sağlayan, veri 
yönetimi özelliği bulunan ve talep taraflı katılımgibi imkanlara destek 
olan ileri sayaç teknolojileri;  
(2) Akıllı enerji şebekeleri kapsamında üretilen tüketici (prosumer) 
imkanlarını artıran ve dijital cüzdan olarak kullanılan blokzincir 
(blockchain) teknolojileri; 
(3) Geleceğe yönelik akıllı enerji sistemi senaryolarının 
değerlendirilmesi için akıllı enerji sistemi modelleme yazılımları 
(saatlik ve günlük olarak elektrik, ısı/soğuk ve gaz üretimi, dağıtımı, güç 
ile bina ve ulaşım sektörlerini çapraz olarak kesen depolama yöntemleri 
ve sektörlerarası kullanımı için enerji sistemi modellemesi sağlayan 
yenilikçi sistemler; 
(4) Akıllı enerji sistemleri planlamasını coğrafi bilgi sistemleri ile 
birleştiren çözümler. 
 

 
 
Enerjide Büyük Veri ve 
Veri Analitiği 
Teknolojileri 
 

 
(1) Enerji kullanım davranışlarına yönelik büyük veri ve veri analitiği 
teknolojileri; 
(2) Enerjide kendine yeten bina kümelerine yönelik büyük veri ve veri 
analitiği teknolojileri; 
(3) Büyük ölçekli yenilenebilir enerji tesislerinin şebekeye 
entegrasyonunu izlemeye ve yönetmeye yönelik büyük veri ve veri 
analitiği içeren teknoloji ve sistemler;  
(4) Farklı ulaşım modlarının birbirine engelsiz entegrasyonunu 
sağlayan büyük veri ve veri analitiği teknolojileri. 
 

 
 

Çizelge 2: Elektrik Güç Dönüşümü, Elektrik İletim ve Dağıtımı Öncelikli Teknoloji Kapsamı 
 

Öncelikli Ar-Ge Yenilik 
Konusu 

Öncelikli Ürün ve Teknolojiler 

 
Akıllı Şebekeler için 
Gelecek Nesil Güç 
Elektroniği 

 
1)Dağıtım sistemlerinde güç kalitesini iyileştiren sistemler: Aktif güç 
filtreleri; statik kompanzatör (STATKOM) sistemleri; reaktif güç 
kompanzasyonu; 
(2)Elektrik iletim/dağıtım şebekelerinde yeni nesil çevirgeçlere 
dayalı enerji depolama: SiC ve GaN tabanlı çevireçlere dayalı enerji 
depolama sistemleri; 
(3)Rüzgar ve fotovoltaik güç çevirgeçleri ve şebeke entegrasyonu; 

 
10 https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/tubitak_cp2020_son.pdf  



► Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

 

6. Bölüm 
-14- 

 

(4)Küçük ölçekli enerji depolama sistemlerinin çevirgeçleri ve 
şebeke entegrasyonu; 
(5)Elektrikli araçların ve şarj istasyonların şebeke entegrasyonu; 
(6)Yenilemeli frenleme aracılığı ile elde edilen elektrik enerjisinin 
şebeke entegrasyonu (örn. raylı sistemlerin yenilemeli (regenerative) 
frenleme elektrik enerjisi); 
(7)Fabrika ve organize sanayi bölgeleri kapsamında enerji 
yönetimine yönelik kontrol ekipmanları ve bölgesel talep tarafı 
yönetimi; 
(8)Uluslararası enterkonnekte elektrik sistemi kapsamında elektrik 
sistemi frekans kontrol performansı teknolojileri. 
 

 
Çizelge 3: Enerji Verimliliği Öncelikli Teknoloji Kapsamı 

 
Öncelikli Ar-Ge Yenilik 
Konusu 

Öncelikli Ürün ve Teknolojiler 

 
Gelecek Nesil Bölge 
Isıtma Sistemleri için 
Yüksek Tesir 
Katsayısına SahipIsı 
Pompaları 

 
(1) Sanayi ve güç üretim tesislerinde mevcut bulunan atık ısının 
kullanılabilir olmasını sağlayan, yüksek tesir katsayısına sahipısı 
pompaları; 
(2) Atıksu tesislerinde mevcut bulunan atık ısının geri kazanımı için 
yüksek tesir katsayısına sahip ısı pompaları;  
(3) Veri merkezi kaynaklı atık ısının değerlendirilmesine hizmet eden 
yüksek tesir katsayısına sahip ısı pompaları; 
(4) Yenilikçi ısı pompası teknolojileri ile ısı geri kazanımı amaçlı 
kullanılan ısı pompaları uygulamaları için otomasyon sistemleri. 
 

 
 
Yaklaşık Sıfır Enerjili 
Bina Teknolojileri-1 

 
(1) Yerli malzeme kullanımına dayalı ısı iletkenlik katsayısı düşük 
yalıtım malzemeleri, dalga boyu seçici ve düşük ısı geçirme katsayılı 
cam sistemleri ve bileşenleri; 
(2) Çok fonksiyonlu yüzey kaplama malzemeleri (ısıl iletkenliği düşük, 
yenilenebilir enerji kaynaklarından ısı ve elektrik üretimi için 
yararlanabilen bileşenler); 
(3) Verimli bina aydınlatma armatürleri ve akıllı bina aydınlatma 
kontrolü;  
(4) Mevcut ve yeni binaların yaklaşık sıfır enerji hedefine 
dönüştürülmesine yönelikbina tasarımı teknolojileri. 
 

 
Yaklaşık Sıfır Enerjili 
Bina Teknolojileri-2 

 
(1) Yaklaşık sıfır enerjili bina hedefinin yıllık takibini sağlayan bina 
enerji yönetim teknolojileri ve bina enerji kontrolüne yönelik akıllı 
sistem teknolojileri; 
(2) Bina veya bina kümesi çapında mikro-kojenerasyon/kojenerasyon 
veya üçlü üretim teknolojileri (elektrik, ısıtma, soğutma ve sıcaksu 
üretimine yönelik sistemler dahil); 
(3) Bina entegre yenilenebilir enerji teknolojileri ve atıksu 
arıtma/biyogaz üretme teknolojileri; 
(4) Enerji sistemi genelinde binanın akıllı etkileşimini sağlayan talep 
taraflı katılım teknolojileri; 
(5) Binalarda yenilenebilir enerji kaynaklı iklimlendirme ve enerji etkin 
ısı geri kazanım sistemleri; 
(6)  Yaklaşık sıfır enerjili bina hedefi için gerekli olan bina tipi elektrik 
ve/veya termal ısı depolama teknolojileri. 
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frenleme elektrik enerjisi); 
(7)Fabrika ve organize sanayi bölgeleri kapsamında enerji 
yönetimine yönelik kontrol ekipmanları ve bölgesel talep tarafı 
yönetimi; 
(8)Uluslararası enterkonnekte elektrik sistemi kapsamında elektrik 
sistemi frekans kontrol performansı teknolojileri. 
 

 
Çizelge 3: Enerji Verimliliği Öncelikli Teknoloji Kapsamı 

 
Öncelikli Ar-Ge Yenilik 
Konusu 

Öncelikli Ürün ve Teknolojiler 

 
Gelecek Nesil Bölge 
Isıtma Sistemleri için 
Yüksek Tesir 
Katsayısına SahipIsı 
Pompaları 

 
(1) Sanayi ve güç üretim tesislerinde mevcut bulunan atık ısının 
kullanılabilir olmasını sağlayan, yüksek tesir katsayısına sahipısı 
pompaları; 
(2) Atıksu tesislerinde mevcut bulunan atık ısının geri kazanımı için 
yüksek tesir katsayısına sahip ısı pompaları;  
(3) Veri merkezi kaynaklı atık ısının değerlendirilmesine hizmet eden 
yüksek tesir katsayısına sahip ısı pompaları; 
(4) Yenilikçi ısı pompası teknolojileri ile ısı geri kazanımı amaçlı 
kullanılan ısı pompaları uygulamaları için otomasyon sistemleri. 
 

 
 
Yaklaşık Sıfır Enerjili 
Bina Teknolojileri-1 

 
(1) Yerli malzeme kullanımına dayalı ısı iletkenlik katsayısı düşük 
yalıtım malzemeleri, dalga boyu seçici ve düşük ısı geçirme katsayılı 
cam sistemleri ve bileşenleri; 
(2) Çok fonksiyonlu yüzey kaplama malzemeleri (ısıl iletkenliği düşük, 
yenilenebilir enerji kaynaklarından ısı ve elektrik üretimi için 
yararlanabilen bileşenler); 
(3) Verimli bina aydınlatma armatürleri ve akıllı bina aydınlatma 
kontrolü;  
(4) Mevcut ve yeni binaların yaklaşık sıfır enerji hedefine 
dönüştürülmesine yönelikbina tasarımı teknolojileri. 
 

 
Yaklaşık Sıfır Enerjili 
Bina Teknolojileri-2 

 
(1) Yaklaşık sıfır enerjili bina hedefinin yıllık takibini sağlayan bina 
enerji yönetim teknolojileri ve bina enerji kontrolüne yönelik akıllı 
sistem teknolojileri; 
(2) Bina veya bina kümesi çapında mikro-kojenerasyon/kojenerasyon 
veya üçlü üretim teknolojileri (elektrik, ısıtma, soğutma ve sıcaksu 
üretimine yönelik sistemler dahil); 
(3) Bina entegre yenilenebilir enerji teknolojileri ve atıksu 
arıtma/biyogaz üretme teknolojileri; 
(4) Enerji sistemi genelinde binanın akıllı etkileşimini sağlayan talep 
taraflı katılım teknolojileri; 
(5) Binalarda yenilenebilir enerji kaynaklı iklimlendirme ve enerji etkin 
ısı geri kazanım sistemleri; 
(6)  Yaklaşık sıfır enerjili bina hedefi için gerekli olan bina tipi elektrik 
ve/veya termal ısı depolama teknolojileri. 
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Çizelge 4: Enerji Depolama (Pil Teknolojileri Dahil) Öncelikli Teknoloji Kapsamı 
 

Öncelikli Ar-Ge Yenilik 
Konusu 

Öncelikli Ürün ve Teknolojiler 

 
İleri Özelliklere Sahip 
Elektrik Enerjisi 
Depolama Teknolojiler 

 
(1) Lityum iyon batarya teknolojilerine göre daha yüksek teknik 
özelliklere sahip olabilme potansiyeline sahip bataryalar, örn.silikon ve 
metal oksit anot, lityumca zengin katot içeren bataryalar, sodyum iyon 
piller;  
(2) Şebeke elektriğinin yüksek verim ile depolanmasını sağlayan 
teknolojiler, örn. şarj-deşarj verimi açısından ileri özelliklere sahip 
teknolojik çözümler;  
(3) Akıllı elektrik şebekeleri kapsamında erimiş tuz ve redoks akış 
pilleri; 
(4) Yüksek performanslı piller için yeni madde yapıları ve malzmeler, 
pil performansını en iyileyen pil yönetim ve sensör sistemleri, pil 
ömrünü uzatan kendi kedine onarım sağlayan polimerler vb. 
 

 
Çizelge 5: Yenilenebilir Enerji (Güneş Enerjisi) Öncelikli Teknoloji Kapsamı 

 
Öncelikli Ar-Ge Yenilik 
Konusu 

Öncelikli Ürün ve Teknolojiler 

 
Yüksek Verimli Güneş 
Enerjisi Teknolojileri 

 
1)Kristal Si güneş hücreleri:  
(1a) Yeni nesil yüksek verimli kristal Si güneş hücreleri (HIT: 
Heterojunction with Intrinsic Thin-layer; PERC: Passivated Emitter 
Rear Cell; PERT: Passivated Emitter Rear Totally Diffused; IBC: 
Interdigitated Back Contact Solar Cells; Çift taraflı (bifacial) türü 
hücreler;  
(1b) Düşük maliyetli kristal Si hücrelerin üretimi için gerekli 
teknolojiler: Upgraded Metallurgical-Grade (UMG) Silicon; High 
Performance Multicrystalline (HPmc); İnce Si;  
(1c) Tandem güneş hücreleri: Perovskit/Si, diğer incefilm/Si tandem 
sistemleri; 
 
(2) İnce film sistemler:  
(2a) CdTe, CIGS, ve a-Si ince film sistemler(CdTe: Cadmium Telluride; 
CIGS: Copper-Indium-Gallium-Selenide; a-Si ince film güneşhücreleri) 
(2b) DSSC güneş hücreleri  
(2c) Perovskit güneş hücreleri  
(2d) Organik güneş hücreleri  
(2e) Copper Zinc Tin Sulfide (CZTS)  
(2f) İnce film III-V epitaksiyel PV hücreler 
 
(3) Yoğunlaştırılmış fotovoltaik teknolojiler 
(4) Silisyum malzeme teknolojileri (Si saflaştırma, ingot büyütme ve 
ingot dilimleme) 
(5) Modül teknolojileri ve modül bileşenleri (cam, enkapsulant, 
tel/ribbon vb., arkadan bağlantılı modül, cam cama modül, çok telli ve  
ortaya çıkan ısından yararlanan hybrid sistemler) 
(6) Güneş hücreleri için temel araştırma konuları: up-down conversion, 
ışık tuzaklama, fotonik, plasmonic ve nanoteknoloji; 
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(7) Yapay yaprak teknolojileri (güneş enerjisini yakıta ve/veya faydalı 
kimyasallara dönüştürülmesi) 
 

 
Çizelge 6: Yenilenebilir Enerji (Rüzgâr Enerjisi) Öncelikli Teknoloji Kapsamı 

 
Öncelikli Ar-Ge Yenilik 
Konusu 

Öncelikli Ürün ve Teknolojiler 

 
Rüzgar Enerjisi 
Teknolojileri 

 
(1) Boyut ve kapasite açısından ileri düzey kara veya kıyı ötesi rüzgar 
enerjisi türbinleri; 
(2) Rüzgar ve güneş enerjisi teknolojilerini aynı tesiste melez olarak ele 
alan sistemler; 
(3) Düşük ve orta rüzgar hızı olan sahalar için tasarlanmış yenilikçi 
rüzgar türbinleri; 
(4) Bakı, eğim, rüzgar, arazi kullanımı, mülkiyet, toprak yapısı, vb 
özellikleri dikkate alan coğrafi bilgi teknolojileri ve uzaktan algılama 
tabanlı yer seçimi teknolojileri. 
 

 
 

Çizelge 7: Yenilenebilir Enerji (Biyoenerji) Öncelikli Teknoloji Kapsamı 
 

Öncelikli Ar-Ge Yenilik 
Konusu 

Öncelikli Ürün ve Teknolojiler 

 
İleri Biyoyakıt Ürünleri 
İçin Biyoenerji 
Dönüşüm ve  
Biyorafineri 
Teknolojileri 

 
(1) Biyokütle/biyoatık çeşitlerininyenilenebilir enerji formuna çevrimini 
sağlayan biyoenerji dönüşüm teknolojileri (örn. birleşik ısı ve güç veya 
üçlü üretim (elektrik, ısı/soğuk ve buhar) ile biyoyakıt, örn. ikinci nesil 
biyoyakıtlar);  
(2) Organik atıklardan elde edilen biyogazın biyometan 
veyabiyobütanol olarak yükseltilmesini (upgrading) sağlayan 
teknolojilerin geliştirilmesi: Ulaşım sektöründe dizel yakıtı ve bina 
sektöründe doğal gaz kullanımına eş değer özelliklere sahip olan 
biyometanüretim teknolojileri; 
(3) Biyogaz saflaştırma yöntemleri (membran prosesleri,biyogaz 
akımındaki siloksanların giderimi vb.) 
(4) Tarım ve hayvancılık atıklarının değerlendirilerek yakıt, ısı, elektrik 
ve organomineral gübre (biyogübre) gibi katma değeri yüksek ürünlerin 
birlikte elde edildiği biyorafinerileri; 
(5) Entegre biyoenerji sistemleri (örn. güneş enerjisi ile entegre 
olabilecek biyoenerji sistemleri 
 

 
 

Çizelge 8: Hidrojen ve Yakıt Pilleri Öncelikli Teknoloji Kapsamı 
 

Öncelikli Ar-Ge Yenilik 
Konusu 

Öncelikli Ürün ve Teknolojiler 

 
 
 
 
 
 

 
(1) Hidrojen üretim teknolojileri: Sıfır karbonlu kaynaklar veya elektrik 
fazlası ile hidrojen üretimi (elektroliz, güçten gaza power-to-gas P2G 
teknolojileri); alkali bor hidrürden hidrojen üretimi ve yakıt pili sistemi; 
biyokütle ve kömürün gazlaştırılması ile hidrojen üretimi; katalizör 
geliştirilmesi teknolojileri (hidrojence zengin gaz karışımı/sentez gazı 
üretimi katalizörü; membran/elektrolitler, anot ve katot katalizörler); 
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(7) Yapay yaprak teknolojileri (güneş enerjisini yakıta ve/veya faydalı 
kimyasallara dönüştürülmesi) 
 

 
Çizelge 6: Yenilenebilir Enerji (Rüzgâr Enerjisi) Öncelikli Teknoloji Kapsamı 

 
Öncelikli Ar-Ge Yenilik 
Konusu 

Öncelikli Ürün ve Teknolojiler 

 
Rüzgar Enerjisi 
Teknolojileri 
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(3) Düşük ve orta rüzgar hızı olan sahalar için tasarlanmış yenilikçi 
rüzgar türbinleri; 
(4) Bakı, eğim, rüzgar, arazi kullanımı, mülkiyet, toprak yapısı, vb 
özellikleri dikkate alan coğrafi bilgi teknolojileri ve uzaktan algılama 
tabanlı yer seçimi teknolojileri. 
 

 
 

Çizelge 7: Yenilenebilir Enerji (Biyoenerji) Öncelikli Teknoloji Kapsamı 
 

Öncelikli Ar-Ge Yenilik 
Konusu 

Öncelikli Ürün ve Teknolojiler 

 
İleri Biyoyakıt Ürünleri 
İçin Biyoenerji 
Dönüşüm ve  
Biyorafineri 
Teknolojileri 

 
(1) Biyokütle/biyoatık çeşitlerininyenilenebilir enerji formuna çevrimini 
sağlayan biyoenerji dönüşüm teknolojileri (örn. birleşik ısı ve güç veya 
üçlü üretim (elektrik, ısı/soğuk ve buhar) ile biyoyakıt, örn. ikinci nesil 
biyoyakıtlar);  
(2) Organik atıklardan elde edilen biyogazın biyometan 
veyabiyobütanol olarak yükseltilmesini (upgrading) sağlayan 
teknolojilerin geliştirilmesi: Ulaşım sektöründe dizel yakıtı ve bina 
sektöründe doğal gaz kullanımına eş değer özelliklere sahip olan 
biyometanüretim teknolojileri; 
(3) Biyogaz saflaştırma yöntemleri (membran prosesleri,biyogaz 
akımındaki siloksanların giderimi vb.) 
(4) Tarım ve hayvancılık atıklarının değerlendirilerek yakıt, ısı, elektrik 
ve organomineral gübre (biyogübre) gibi katma değeri yüksek ürünlerin 
birlikte elde edildiği biyorafinerileri; 
(5) Entegre biyoenerji sistemleri (örn. güneş enerjisi ile entegre 
olabilecek biyoenerji sistemleri 
 

 
 

Çizelge 8: Hidrojen ve Yakıt Pilleri Öncelikli Teknoloji Kapsamı 
 

Öncelikli Ar-Ge Yenilik 
Konusu 

Öncelikli Ürün ve Teknolojiler 

 
 
 
 
 
 

 
(1) Hidrojen üretim teknolojileri: Sıfır karbonlu kaynaklar veya elektrik 
fazlası ile hidrojen üretimi (elektroliz, güçten gaza power-to-gas P2G 
teknolojileri); alkali bor hidrürden hidrojen üretimi ve yakıt pili sistemi; 
biyokütle ve kömürün gazlaştırılması ile hidrojen üretimi; katalizör 
geliştirilmesi teknolojileri (hidrojence zengin gaz karışımı/sentez gazı 
üretimi katalizörü; membran/elektrolitler, anot ve katot katalizörler); 
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Hidrojen Ekonomisi 
Teknolojileri 

(2) Hidrojen taşıyıcı teknolojileri: Hidrojen enerjisinin güvenli şekilde 
depolanmasına yönelik teknolojiler;Çeşitli hidrür dönüşümleri, 
amonyak dönüşümü, metan, asetik asit, alkoller (metanol, etanol) vb. 
tabanlı teknolojiler;malzeme tabanlı hidrojen depolama teknolojileri 
(örn. gözenekli ve nanogözenekli karbon bazlı malzeme tabanlı hidrojen 
depolama teknolojileri);  
(3) Hidrojenin elektrik ve ısı enerjisine çevrim teknolojileri: Evsel 
uygulamalar için yakıt pilli mikrokojenerasyon (hidrojen üretim alt 
sistemi ve katalitik yakıcı alt sistemi); PEM,SOFC, biyoyakıt pilleri dahil 
yakıt pilleri (güç koşullandırma alt sistemi, kontrol alt sistemi, ısı 
yönetimi alt sistem,yakıt pili bileşenleri: inorganik, organik ve metalik 
membranlar, bipolar/interkonnektör tabakalar, membran-elektrot 
grubu, katalizör teknolojileri, hidrojen saflaştırılması için katalizörler, 
membran/elektrolitler, anot ve katot katalizörler); 
(4) Yenilikçi hücre ve yığın (stack) tasarımı: Düşük sıcaklıklı kompozit 
SOFC ve ısı yönetimi (çalışma sıcaklığı 300-500°C); biyolojik süreçler 
ile çalışan yakıt pilleri (örn. enzimatik tabanlı biyoyakıt pili); yüsek 
sıcaklıklı PEM (çalışma sıcaklığı 180-200°C); 2 kW/kg veya 2 kW/L 
üzeri enerji yoğunluklarını mümkün kılacak metal plakalı yakıt pilleri; 
(5) Hidrojenin dağıtımı ve güvenliği: Kompozit hidrojen depolama 
tankları, sıvı hidrojen depolama teknolojileri, çelikte hidrojen 
kırılganlığına yönelik araştırmalar; hidrojen dağıtım istasyonları için 
küçük ölçek reformer; hidrojen dağıtım istasyonları için dağıtıcı 
sistemler; kritik hidrojen davranışı verileri (sensörler ve kaçak tespit 
teknolojiler. 
 

 

 

KUTU 7: Uluslararası Ar-Ge Projesi Finansal Destekleri: Son 7 yıla damgasını vuran AB 
Çerçeve Programı ‘Ufuk 2020 
 
 
Avrupa Komisyonu’na göre Ufuk2020; “80 milyar € bütçesi ve 7 yıllık (2014-2020) uygulama süresi ile 
-bu paranın çekeceği özel yatırıma ek olarak- şimdiye kadarki en büyük Avrupa Birliği (AB) Araştırma 
ve Yenilik Programıdır.  
 
Program, büyük fikirleri laboratuvardan alıp piyasaya sürerek daha çok çığır açan buluşu, keşfi ve dünya 
ilklerini vadetmektedir. Ufuk 2020; Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğini güvenceye almayı 
amaçlayan Avrupa 2020 öncü inisiyatifi olan Yenilik Birliği’ni (Innovation Union) uygulayan mali 
araçtır”. 
 
Ufuk 2020; tüm organizasyon tipleri kamu ve özel, özellikle de araştırma ve inovasyon fikirlerini 
gerçeğe dönüştürmek ve aksi halde ulaşamayacakları hibelere ulaşabilmeleri adına başta KOBİ’ler için 
mükemmel bir araçtır.  
 
Ufuk 2020 Avrupa Komisyonu’nun ilk Ar-Ge destek programı olmasıyla birlikte önceki programlarla 
karşılaştırıldığında onu farklı kılan bazı önemli özelliklere sahiptir: 
 

• Tüm katılımcılar için tek kural dizisi belirleyerek katılımı kolaylaştırmıştır. 
• Daha çok toplumsal sorunlara odaklanmıştır  
• Araştırma ve piyasa arasındaki boşluğa köprü kurmaya çalışarak, yenilik için pazar odaklı daha 

aktif bir yaklaşım ortaya koymaktadır. 
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Ufuk 2020; aşağıdaki şekilde gösterildiği üzere, üç temel bileşen ve çok sayıda öncelik sunan farklı yatay 
alanlar altında yapılandırılmıştır: 
 

 
Ufuk 2020 Temel Bileşenler ve Yatay Alanlar 

 
Ufuk 2020 birçok eylem türü sunmaktadır. Eylemler hedeflerine göre şekillendirilmiş, karakterlerine 
göre çeşitlendirilmiştir ve aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. 
 

 
 
 
Referans: https://th2020.zendesk.com/hc/en-us/articles/115003831894-Legal-
Financial-Guides  
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Ufuk 2020; aşağıdaki şekilde gösterildiği üzere, üç temel bileşen ve çok sayıda öncelik sunan farklı yatay 
alanlar altında yapılandırılmıştır: 
 

 
Ufuk 2020 Temel Bileşenler ve Yatay Alanlar 

 
Ufuk 2020 birçok eylem türü sunmaktadır. Eylemler hedeflerine göre şekillendirilmiş, karakterlerine 
göre çeşitlendirilmiştir ve aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. 
 

 
 
 
Referans: https://th2020.zendesk.com/hc/en-us/articles/115003831894-Legal-
Financial-Guides  
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KUTU 8: Uluslararası Ar-Ge Projesi Finansal Destekleri: Yeni Başlayacak AB Çerçeve 
Programı ‘Ufuk Avrupa’ 
 
 
Bu notlarda Uluslararası Ar-Ge Projesi Finansal Destekleri kapsamında ise sadece AB Çerçeve 
Programları Destekleri dikkate alınmıştır.  
 
2013-2020 yılları arasında uygulanan ‘Ufuk 2020 / Horizon 2020’ çağrıları ve yeni başvuru destekleri 
kapanmak üzere olduğundan 2021-2027 yılları arasında uygulanacak ‘Ufuk Avrupa / Horizon Europe ’ 
programı ile ilgili kısa bilgiler aşağıda sunulmuştur.  
 
Avrupa Birliği (AB) tarafından düzenlenen Çerçeve Programlar’ın 9.su olan Ufuk Avrupa’nın temel 
amaçları aşağıda sıralanmıştır: 
 

• AB’nin bilimsel ve teknolojik temellerini güçlendirmek, 
• İnovasyon kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, 
• Vatandaşlarının önceliklerini karşılamak ve sosyoekonomik model ve değerlerinin varlığını 

sürdürmek. 
 
Avrupa Komisyonu, söz konusu yedi yılda araştırma ve inovasyon için 100 milyar Avro'luk bir bütçe 
önerisinde bulundu. Bu bütçenin 97.6 milyar Avro’luk kısmının Ufuk Avrupa’ya, 2.4 milyar Avro’luk 
kısmının ise Euratom Araştırma ve Eğitim Programı için tahsil edileceği açıklandı.  
 
Ufuk Avrupa, çığır açıcı misyonları ve bu misyonlar bağlamında Avrupa’nın dışındaki ülkelerin de 
Program’a erişimini kolaylaştıran yeni kurallarıyla çeşitli yenilikler vaad ediyor. Esasen, misyon ile 
“bireysel faaliyetlerin ötesindeki faaliyetler portföyü”nün kast edildiği ifade edilmekte. Söz konusu 
bireysel olmayan faaliyetler doğrultusunda, bilim ve teknoloji beraberinde toplum ve vatandaşlar için 
belirli bir zaman dilimi içinde etki yaratacak cesur, ilham verici ve ölçülebilir bir hedefe ulaşmak 
amaçlanıyor.  
 
Ufuk Avrupa’da, Ufuk2020’den çıkarılan sonuçlar doğrultusunda bazı önemli yeniliklere gidildi. Söz 
konusu yenilikler aşağıda verilen beş ana başlıkta özetlenmektedir: 
 

• İnovasyondan beslenmek üzere, anahtar aktörleri (araştırma, eğitim ve iş dünyası), ortak bir 
amaç etrafında bir araya getirme hedefi ile tanımlanan, mevcut Avrupa İnovasyon ve Teknoloji 
Enstitüsü’nün (EIT) yanında, çığır açıcı ve pazar yaratıcı potansiyeli olan inovasyonları 
destekleme görevi ile oluşturulan yeni yapı, Avrupa Inovasyon Kurumu’nun (EIC) varlığı, 

• Misyon-yönelimi ve vatandaş katılımı ile daha fazla etki yaratılması amacıyla araştırma ve 
inovasyon misyonlarının oluşturulması, 

• Uluslararası işbirliklerini güçlendirmek için ortaklık imkânlarının genişletilmesi, 
• Açıklığı güçlendirmek için açık bilim politikasının geliştirilmesi, 
• Fonlama tasarımını rasyonelleştirmek için ortaklıklarda yeni yaklaşımların ortaya koyulması. 

 
Ufuk Avrupa’nın yapısı, Ufuk2020’de olduğu gibi üç ana dayanak ve bunların altına konumlandırılmış 
kesişen alanlardan oluşuyor. Bununla beraber bunların içerik tasarımları neredeyse tamamen değişmiş 
durumda. Farklılık oluşturan üç yeni ana dayanak şunlardır:  
 

• Açık Bilim,  
• Küresel Zorluklar ve Endüstriyel Rekabet  
• Açık İnovasyon 

 
Ana dayanakların altında konumlandırılmış iki kesişen alan ise Avrupa Araştırma Alanını Güçlendirme 
ana başlığı altında yer alıyor. 
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Biraz daha yakından ve sırasıyla bakmak gerekirse, toplamda 25,8 milyar Avro ayrılan Açık Bilim ana 
dayanağının amacı aşağıda açıklandığı şekilde tanımlanmıştır: 
 

• Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) aracılığıyla en iyi araştırmacılar ve ekipleri tarafından 
yürütülecek sınırları zorlayan araştırmaların desteklenmesi (16.6 milyar Avro), 

• Marie Skłodowska-Curie Faaliyetleri (MSCA) aracılığıyla dolaşım ve eğitim yoluyla 
araştırmacıların yeni bilgi ve becerilerle donatılması (6,8 milyar Avro), 

• Entegre ve birbirine bağlı dünya standartlarında Araştırma Altyapıları’na yatırım yapılması 
(2,4 milyar Avro) 

 
Bunun yanında, toplamda 52,7 milyar Euro ayrılan Küresel Zorluklar ve Endüstriyel Rekabet ana 
dayanağının amacı ise; toplumsal zorluklarla ilgili araştırmaların desteklenmesi, teknolojik ve 
endüstriyel kapasitelerin güçlendirilmesi olarak ifade edilmektedir. Bu ana dayanak altında; 
 
    Sağlık (7,7 milyar Avro), 
    Kapsayıcı ve Güvenli Toplumlar (2,8 milyar Avro), 
    Dijital ve Endüstri (15 milyar Avro), 
    İklim, Enerji ve Hareketlilik (15 milyar Avro), 
    Gıda ve Doğal Kaynaklar (10 milyar Avro) 
 
kümeleri yer almaktadır. Ayrıca bu ana dayanak bünyesinde, “bağımsız bilimsel kanıt ve teknik destek 
ile AB politikalarını destekleyen” Ortak Araştırma Merkezi  (Joint Research Center – JRC) (2,2 milyar 
Avro) de bulunmakta. 
 
Üçüncü ve son olarak, toplamda 13,5 milyar Avro ayrılan Açık İnovasyon ana dayanağının amaçları ise 
şunlardır:  
 

• Avrupa İnovasyon Konseyi ile Avrupa’nın pazar yaratma konusunda bir öncü haline getirilmesi, 
• Bölgesel ve ulusal inovasyon aktörleri odaklı Avrupa İnovasyon Ekosistemleri’nin (10,5 milyar 

Avro) oluşturulması, 
• İş, araştırma, yüksek öğrenim ve girişimcilik entegrasyonunun teşvik edilmesi için Avrupa 
İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nün (EIT) (3 milyar Avro) daha da güçlendirilmesi. 

 
Yukarıdaki üç ana dayanağın yanı sıra, bunların altında konumlandırılmış ve kesişen iki alandan oluşan 
Avrupa Araştırma Alanının Güçlendirilmesi ana başlığı; daha düşük araştırma ve inovasyon 
performanslı ülkeleri desteklemek, amacıyla  oluşturulmuştur. Bu hedef için öngörülen iki alt alan ise 
şöyle sıralanmaktadır: 
 

• Mükemmelliğin Paylaşımı (1,7 milyar Avro), 
• Avrupa Araştırma ve İnovasyon Sisteminin Reformu ve Geliştirilmesi (400 milyon Avro). 

 
Ufuk Avrupa’nın kabul takvimi11 çerçevesinde Ocak 2021’den itibaren ilk çağrılarının yayımlanması 
bekleniyor. 
 
Referans: https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/ufuk-avrupa-misyon-odakli-yeni-program-yapisi-
farkliliklari  
 

 

 
 

11 https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en  
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11 https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en  
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6.4. Farkındalık Oluşturma Amaçlı Tanımlar  
 
Bu eğitim notlarında daha önceki bölümlerde kısaca sözü edilen bazı yenilikçi (inovatif) kavramlara 
yönelik kısa tanımlamalar aşağıda Kutu 9 -Kutu 13 arasında verilmiştir: 
 

KUTU 9: Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar (nZEB: Nearly Zero Energy Buildings) 
 
 
Yapı sektöründe enerji tüketimini azaltmak için var olan farklı stratejiler arasında sıfır/yaklaşık sıfır 
enerjili binalar, önemli ölçüde enerji kullanımını düşürmek ve aynı zamanda yenilenebilir enerjinin 
toplam payını arttırmak için umut verici bir potansiyele sahiptir.  
 
Bu nedenle, CO2 salınımının azaltılması ve enerji kullanımının düşürülmesinde gerçekçi bir çözüm 
olarak algılanan 'Sıfır Enerjili Bina' kavramı son yıllarda geniş çapta uluslararası bir ilgi görmektedir. 
Genel olarak tanımlamak gerekirse sıfır enerjili bina, mevcut yenilenebilir enerji teknolojileri ile enerji 
verimli yapım tekniklerini en uygun biçimde birleştirebilen, aylık/yıllık bazda tükettiği kadarını üreten 
yapılardır. Diğer taraftan ‘Yaklaşık Sıfır Enerjili Bina’ ise aylık/yıllık bazda m2 başına çok düşük 
miktarlarda (<10 kWh/m2.yıl) fosil enerji kullanmak zorunda kalan binadır. 
 
Her iki tür bina da yapısal tasarım olarak çok benzer olmakla birlikte; yaklaşık sıfır enerjili binada 
kullanılan yenilenebilir sistem yıllık üretim kapasitesi, tüketilen yıllık fosil enerji miktarının altında 
kalabilmektedir. Sıfır/Yaklaşık Sıfır Enerjili bina bileşenlerine ilişkin örnek bir şematik şekil aşağıda 
gösterilmiştir. 
 

 
 
Sıfır/Yaklaşık Sıfır Enerjili bina tasarımı için çok sayıda seçenek mevcut olmakla birlikte; genel ve kabul 
gören bir yaklaşıma ait strateji şeması12 aşağıda gösterilmiştir. 
 

 
 
Referans: http://surdurulebilir-mimari.blogspot.com/2013/09/sfr-enerjili-bina-
parametreleri.html  
 

 
12 http://mmoteskon.org/wp-content/uploads/2019/03/2019-017.pdf  
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KUTU 10: Akıllı (ve Sürdürülebilir) Şehirler (Kampüsler, Yerleşkeler)  
 
 
Üniversite kampüsleri; şehir yaşamında etkin sektörel dinamiklerin mikro modeli olarak 
tanımlanabilecek bir benzerliğe sahiptir.  
 
Şehir/kent yaşamı içerisinde bulunan; binalar / yapılı çevre, tekil / toplu ulaşım, kapalı/açık alan 
aydınlatmaları, kalabalık nüfus, sağlık/hastane tesisleri ve yiyecek/içecek alanları gibi, altyapı ve 
hizmetleri bünyesinde barındırırlar. 
 
Bu doğrultuda ‘Akıllı Şehir’ kavramının içerdiği bileşenlerin önemli bir kısmı; ölçek farklılığına karşın 
kampüsler içinde geçerlidir. Örneğin; enerji, ulaşım ve kamu hizmetleri gibi hizmetlerin kalitesini ve 
performansını geliştirmek, kaynak tüketimini, israfı ve toplam maliyetleri azaltmak için bilgi ve iletişim 
teknolojilerinden (BİT) yararlanan şehirlere verilen isim olan ‘Akıllı Şehir’, aynı işlevleri aynı mantık 
içerisinde gerçekleştiren kampüsler için de geçerlidir. 
 
Bu doğrultuda akıllı şehir bileşenlerini ve uygulamalarını gösteren aşağıdaki şemanın, kampüslere 
benzer mantık silsilesi içerisinde uygulanması mümkündür: 
 

 
 
Bu şemaya göre ‘Akıllı Şehir’ bileşenlerini ‘1. Yönetim’ ve ‘2. Uygulamalar’ eksenleri altında 
sınıflandırmak mümkün olabilmektedir. 
 
1. Yönetim Ekseni: 
 
Yönetişim, Strateji Yönetimi, Politika Yönetimi, Bütüncül Hizmet Yönetimi, İş Yönetimi 
  
2. Uygulamalar Ekseni: 
 
Akıllı Çevre, Akıllı Güvenlik, Akıllı İnsan, Akıllı Yapılar/Binalar, Akıllı Ekonomi, Akıllı Mekân Yönetimi, 
Akıllı Sağlık, Bilgi Teknolojileri, Akıllı Ulaşım, Akıllı Enerji, İletişim Teknolojileri, Bilgi Güvenliği, Akıllı 
Altyapı, Afet ve Acil Durum Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri 
 
Referans: https://www.akillisehirler.gov.tr/akilli-sehir-bilesenleri/  
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Referans: https://www.akillisehirler.gov.tr/akilli-sehir-bilesenleri/  
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KUTU 11: Akıllı (ve Sürdürülebilir) Çevre Uygulamaları  
 
 
Akıllı Çevre, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) desteği ile çevre ve doğanın sürdürülebilirliğinin 
sağlanabilmesi, yeşil alanlar ve su kaynaklarının kontrol edilebilmesidir.  
 
Yenilenebilir enerji, sürdürülebilir kaynak yönetimi, akıllı enerji şebekeleri, mikro şebekeler, akıllı 
sayaçlar, ileri hava kirliliği izleme sistemleri, çevre dostu yeşil binalar, yeşil şehir planlaması, enerji 
verimli akıllı sokak aydınlatmaları, katı atık yönetimi, akıllı su yönetim ve drenaj sistemlerini 
kapsamaktadır. 
 
Bazı örnek uygulamalar aşağıda listelenmiştir: 
 

• Sensör Ağı ve SCADA ile Borulardaki Sızıntı Denetimi 
• Sensör Ağı ve SCADA İle Öngörülü Su Altyapısı Bakım Planlaması 
• Yenilikçi Atık Su Arıtma Teknolojileri ile Suyun Yeniden Kullanımı 
• Akıllı Atık Ayrıştırılması ve Bertaraf Edilmesi 
• Yenilenebilir Enerji Uygulamaları 
• Akıllı Aydınlatma 
• Katı Atıktan Enerji Üretimi 
• Mevsimlik Termik Enerji Depolaması (STES) 
• Fazla Isının Kullanımı (Atık Dönüşüm Esnasında Oluşan Isı, Veri Merkezlerinde Üretilen Isı 

vb.) 
 
Sözü edilen uygulamalar vasıtasıyla sağlanacak bazı faydalar aşağıda listelenmiştir: 
 

• Doğal kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması 
• İşletme ve yatırım maliyetlerinin düşürülmesi 
• Bilinçli planlama ile maliyetlerin azaltılması 
• İnsan sağlığı ve çevre kirliliğine ilişkin risklerinin azaltılması 
• Geri kazanım ile doğal kaynak kullanımının azaltılması 
• Yenilenebilir ve sürdürülebilir elektrik sistemlerinin değişen üretim ve tüketim modellerinin 

desteklemesi 
• Dağıtılmış enerji kaynaklarını entegre ederek enerji güvenilirliğinin artırılması 
• Çöp sahalarında atığın en aza indirilmesi 
• Kullanıcıları gerçek zamanlı olarak bilgilendirilmesi 

 
Sözü edilen uygulamaların hayata geçirilmesinde karşılaşılabilecek olası bazı zorluklar aşağıda 
listelenmiştir: 
 

• Yüksek ilk yatırım maliyetleri 
• Kullanılacak teknolojik ürünlerin birim fiyatlarının yüksekliği 
• Yüksek işletim ve bakım maliyetleri 
• Yetkin insan kaynağı eksikliği 
• Mevcut altyapıyı akıllılaştırmak için donanım yükseltme ihtiyacı 
• Mevcut altyapının yaşlı ve kullanımda olması 
• Teknik kısıtlamalar 
• Çoklu tedarikçinin olduğu ortamda birlikte çalışabilirlik düzeyinin düşüklüğü 
• Siber güvenlik tehditleri 

 
Referans: https://www.akillisehirler.gov.tr/akilli-sehir-bilesenleri/  
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KUTU 12: Akıllı (ve Sürdürülebilir) Bina/Yapı Uygulamaları  
 
 
Bir yerleşkede yer alan tüm binalar/yapılar için kullanıcıların; bina/yapı kalitesi, bina/yapı güvenlik 
önlemleri, bina/yapı iklimlendirme ve enerji sistemleri gibi temel ihtiyaçlara akılcı ve teknolojik bir 
yaklaşımla dokunarak yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen sistemleri içerir. 
 
Bazı örnek uygulamalar aşağıda listelenmiştir: 
 

• Adaptif Havalandırma Sistemleri (HVAC) 
• Akıllı Bina Aydınlatma Sistemleri 
• Akıllı Bina Yenilenebilir Enerji Sistemleri 
• Entegre Isıtma ve Soğutma Sistemleri 
• Akıllı Su Sayaçları 
• Bina Entegre Atık Yönetimi (Gri Su, Mor Şebeke vb.) 
• Akıllı Bina Entegre Güvenlik Sistemleri 
• Acil İhbar Servisine Anlık İletim 
• Uzaktan Güvenlik Kontrol Sistemleri 
• Güvenlik Tedbirlerinin Alınmasına Yönelik Kullanıcı Bilgilendirme Sistemleri 
• Akıllı Bina Entegre Acil Durum Sistemleri 
• Erken Uyarı Sistemleri 

     
Sözü edilen uygulamalar vasıtasıyla sağlanacak bazı faydalar aşağıda listelenmiştir: 
 

• Bina enerji tasarrufunun sağlanması 
• Kullanıcılara gerçek zamanlı olarak tüketim bilgisinin iletilmesi 
• Net-sıfır enerjili binaların yaygınlaştırılması 
• Kaçak ve kayıp enerji kullanımının azaltılması 
• İşletme ve yatırım maliyetlerini düşürme 
• Bina içi hava kalitesinin arttırılması 
• Akıllı bina iklimlendirmesine bağlı olarak enerji tasarrufunun sağlanması 
• Doğal ve yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum fayda sağlama 
• Bina ısı yalıtım sistemleri ile iklimlendirmeye destek verilmesi 
• Karbon emisyonlarının azaltılması 
• Entegre bina atık yönetimi ile tek noktadan koordinasyonun sağlanması 
• Bina katı atıklarının en aza indirilmesi 
• Atıkların çıktığı noktadan sınıflandırılması 
• Atıkların altyapıya iletilmeden geri kazanımı 
• Atıkların binalarda güvenli depolamasının sağlanması 
• Akıllı su sayaçları ile su tüketiminin azaltılması 
• Sensörler, kameralar ve benzeri donanım araçları ile verinin tek noktadan analizi ve tespiti 

 
Sözü edilen uygulamaların hayata geçirilmesinde karşılaşılabilecek olası bazı zorluklar aşağıda 
listelenmiştir: 
 

•     Yüksek yatırım ve bakım maliyetleri 
•     Nüfus artışı, su kirliliğinin artması, atıkların artması gibi bina yönetim sistemi üzerindeki 

    baskıların artması 
•     Yaşlanan bina altyapı kaygısı 
•     Kullanılacak teknolojik ürünlerin birim fiyatlarının yüksek olması 

 
Referans: https://www.akillisehirler.gov.tr/akilli-yapilar/  
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KUTU 12: Akıllı (ve Sürdürülebilir) Bina/Yapı Uygulamaları  
 
 
Bir yerleşkede yer alan tüm binalar/yapılar için kullanıcıların; bina/yapı kalitesi, bina/yapı güvenlik 
önlemleri, bina/yapı iklimlendirme ve enerji sistemleri gibi temel ihtiyaçlara akılcı ve teknolojik bir 
yaklaşımla dokunarak yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen sistemleri içerir. 
 
Bazı örnek uygulamalar aşağıda listelenmiştir: 
 

• Adaptif Havalandırma Sistemleri (HVAC) 
• Akıllı Bina Aydınlatma Sistemleri 
• Akıllı Bina Yenilenebilir Enerji Sistemleri 
• Entegre Isıtma ve Soğutma Sistemleri 
• Akıllı Su Sayaçları 
• Bina Entegre Atık Yönetimi (Gri Su, Mor Şebeke vb.) 
• Akıllı Bina Entegre Güvenlik Sistemleri 
• Acil İhbar Servisine Anlık İletim 
• Uzaktan Güvenlik Kontrol Sistemleri 
• Güvenlik Tedbirlerinin Alınmasına Yönelik Kullanıcı Bilgilendirme Sistemleri 
• Akıllı Bina Entegre Acil Durum Sistemleri 
• Erken Uyarı Sistemleri 

     
Sözü edilen uygulamalar vasıtasıyla sağlanacak bazı faydalar aşağıda listelenmiştir: 
 

• Bina enerji tasarrufunun sağlanması 
• Kullanıcılara gerçek zamanlı olarak tüketim bilgisinin iletilmesi 
• Net-sıfır enerjili binaların yaygınlaştırılması 
• Kaçak ve kayıp enerji kullanımının azaltılması 
• İşletme ve yatırım maliyetlerini düşürme 
• Bina içi hava kalitesinin arttırılması 
• Akıllı bina iklimlendirmesine bağlı olarak enerji tasarrufunun sağlanması 
• Doğal ve yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum fayda sağlama 
• Bina ısı yalıtım sistemleri ile iklimlendirmeye destek verilmesi 
• Karbon emisyonlarının azaltılması 
• Entegre bina atık yönetimi ile tek noktadan koordinasyonun sağlanması 
• Bina katı atıklarının en aza indirilmesi 
• Atıkların çıktığı noktadan sınıflandırılması 
• Atıkların altyapıya iletilmeden geri kazanımı 
• Atıkların binalarda güvenli depolamasının sağlanması 
• Akıllı su sayaçları ile su tüketiminin azaltılması 
• Sensörler, kameralar ve benzeri donanım araçları ile verinin tek noktadan analizi ve tespiti 

 
Sözü edilen uygulamaların hayata geçirilmesinde karşılaşılabilecek olası bazı zorluklar aşağıda 
listelenmiştir: 
 

•     Yüksek yatırım ve bakım maliyetleri 
•     Nüfus artışı, su kirliliğinin artması, atıkların artması gibi bina yönetim sistemi üzerindeki 

    baskıların artması 
•     Yaşlanan bina altyapı kaygısı 
•     Kullanılacak teknolojik ürünlerin birim fiyatlarının yüksek olması 

 
Referans: https://www.akillisehirler.gov.tr/akilli-yapilar/  
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KUTU 13: Akıllı (ve Sürdürülebilir) Enerji Uygulamaları  
 
 
Enerji ve kaynak açısından yüksek düzeyde verimli ve giderek artan bir şekilde yenilenebilir enerji 
kaynakları ile desteklenen, maliyet ve enerji tasarrufu sağlayan; stratejik planlama için entegre ve esnek 
kaynak sistemlerinin yanı sıra iç görüye dayalı, kamusal değeri olan ve yenilikçi yaklaşımlara dayanan 
şebekeler ile enerjinin yönetimidir. 
 
Bazı örnek uygulamalar aşağıda listelenmiştir: 
 
Akıllı Enerji Ağları ve Yönetimi 
Akıllı enerji sistemleri, biyokütle ve diğer öngörülebilir düşük karbonlu çözümlerden elde edilen baz 
yük ile rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerjilerin istikrarsız tedarikini dengeler. Akıllı enerji 
sistemleri hem büyük, hem de küçük sağlayıcılardan gelen tüm enerji kaynaklarını kullanır ve böylece 
ek enerji üretme ihtiyacını azaltır. 
 
Enerji Depolama ve Yönetimi 
Enerji depolama sistemleri, arz güvenilirliği az olan santrallerde bir dengeleme ünitesi olarak görev 
yapmaktadır. Talep edildiği zaman enerjiyi depolamak ve enerjiyi yüke veya şebekeye doğru tedarik 
etmek için kullanılır.  
 
Akıllı Enerji Üretimi ve Dağıtımı 
Akıllı ölçüm (sayaç) ile tüketilen enerji verileri toplanarak yönetim sisteminde değerlendirilir. Bu 
değerlendirme sonucu, tüketilecek enerji kadar üretim yapılır. İletim ve dağıtım hatları ile ihtiyaç 
duyulan enerji, tüketim noktasına transfer edilir. Böylece tüketicilere anlık talepleri doğrultusunda 
enerji üretimi yapılarak, özellikle fosil yakıtlardan sağlanan enerji üretimi talep kestirimi şeklinde 
gerçekleştirilmiş olur.  
 
Akıllı Şebeke İstasyonları 
Çağımızın bilgisayar ve ağ teknolojisi entegre ederek elde edilen şebeke sisteminde, güç faktörü 
performansı, kesici, trafo ve akü durumunun izlenmesi, kritik ve kritik olmayan işlem kontrolünü 
sağlayan istasyonlardır. 
 
Uzaktan Gözetim, İleri Kontrol Metotları ve Otomasyon (SCADA Sistemi) 
SCADA sistemi geniş alana yayılmış tesislerin tek bir merkezden bilgisayar, cep telefonu veya tablet gibi 
cihazlarla izlenebildiği bir sistemdir ve temel olarak bir yazılımdır. Topolojik bağlantı ve şematik olarak 
orta gerilim seviyesinin enerji durumunu gösterir. Telemetri ile bağlı olan şebeke elemanları (şalt 
tesisi/trafo istasyonu) izlenebilir ve cihazın türüne göre uzaktan kontrol edilebilir.     
 
Dağınık Enerji Kaynakları ve Yönetimi 
Dağıtım şebekesinden gerçekleşen yenilenebilir enerji üretim entegrasyonlarının oluşturduğu yük akışı 
ve gerilim dalgalanmalarının kontrolü nedeniyle dağıtım şebekelerinin sürekli izlenmesi ve kritik 
durumların oluşma riski görüldüğünde gerekli kontrol ve kumanda önlemlerinin alınması amaçlı 
sistemler ve bunların yönetilmesidir.     
 
Akıllı Enerji Güvenliği 
Enerji güvenliğinin enerji ağırlıklı tanımı enerji kaynaklarının bulunabilirliği, erişilebilirliği ve kabul 
edilebilirliği hususlarını kapsamaktadır. Enerji güvenliğinin güvenlik açısından tanımı ise enerji arama, 
geliştirme, üretim, iletim, çevrim, dağılım, pazarlama ve tüketim ağındaki tesislerin her türlü saldırıya 
karşı fiziki olarak korunması anlamını içermektedir.         
 
Referans: https://www.akillisehirler.gov.tr/akilli-enerji/  
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