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6818ù
Bölgesel geliúme ve kalkÕnmayÕ gerçekleútirmede “yerelli÷i” ve “iyi yönetiúimi” esas alarak yeni bir
model sunan KalkÕnma AjanslarÕ, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluúlarÕ arasÕndaki
iúbirli÷ini geliútirmek, kaynaklarÕn yerinde ve etkin kullanÕmÕnÕ sa÷lamak ve yerel potansiyeli harekete
geçirmek suretiyle, ulusal kalkÕnma plânÕ ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak
bölgesel geliúmeyi hÕzlandÕrmak, sürdürülebilirli÷ini sa÷lamak, bölgeler arasÕ ve bölge içi geliúmiúlik
farklarÕnÕ azaltmak amacÕyla oluúturulmuú kurumsal yapÕlardÕr.
AjanslarÕn kuruluúuyla, kaynaklarÕn hem yerinde ve daha etkin kullanÕlmasÕ, hem de iller ve
bölgeler arasÕ geliúmiúlik farklÕlÕklarÕnÕn azaltÕlmasÕ ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi amacÕyla alt
bölge düzeyinde; planlama, koordinasyon, uygulama, izleme ve de÷erlendirme, yatÕrÕm tanÕtÕmÕ ve
koordinasyonu fonksiyonlarÕ olan yeni hizmet bölgeleri ve birimlerinin oluúturulmasÕ hedeflenmektedir.
AjanslarÕn görevlerinden biri de, “bölgenin kaynak ve olanaklarÕnÕ tespit etmeye, ekonomik ve
sosyal geliúmeyi hÕzlandÕrmaya ve rekabet gücünü artÕrmaya yönelik araútÕrmalar yapmak, yaptÕrmak,
baúka kiúi, kurum ve kuruluúlarÕn yaptÕ÷Õ araútÕrmalarÕ desteklemek”tir.
Bilindi÷i gibi, sadece ekonomik kalkÕnmayÕ esas alan ve do÷al kaynaklarÕ sorumsuzca kullanan
kalkÕnma anlayÕúÕ yerine, günümüzde sürdürülebilir kalkÕnma anlayÕúÕ ön plana çÕkmaya baúlamÕútÕr.
Fosil enerji kaynaklarÕnÕn hÕzla tükenmesi ve bu kaynaklarÕn yol açtÕ÷Õ çevresel sorunlar nedeniyle,
yenilenebilir enerji kaynaklarÕnÕn kullanÕlmasÕ yönünde ciddi bir e÷ilim göze çarpmaktadÕr. Yenilenebilir
enerji sektöründe tüm dünyada giderek artan bir pazar mevcut olup, geliúmekte olan ekonomiler bu
pazar fÕrsatlarÕnÕ de÷erlendirme arayÕúÕ içerisindedir.
Güneydo÷u Anadolu Bölgesi ve bu bölgenin merkezinde yer alan ùanlÕurfa ve DiyarbakÕr, büyük
yenilenebilir enerji potansiyeline sahip olmasÕna ra÷men, bu potansiyelini yeterince de÷erlendirdi÷i
söylenemez.
ùanlÕurfa ve DiyarbakÕr’Õn bu potansiyelini tespit edip ortaya koymak, son dönemde yenilenebilir
enerji konusunda ülkemizde yapÕlan yasal düzenlemelerin de yarattÕ÷Õ fÕrsatÕ iyi de÷erlendirerek bu
sektörü geliútirmek, bölgede yenilenebilir enerji uygulamalarÕnÕ yaygÕnlaútÕrmak ve bu alanda üretime
yönelik do÷ru adÕmlarÕn atÕlmasÕnÕ sa÷layarak mevcut potansiyeli bir rekabet üstünlü÷üne dönüúebilmek
ve böylece yeni iú ve istihdam imkânlarÕ yaratmak amacÕyla yapÕlan bu araútÕrma son derece önemlidir.
AjansÕmÕz tarafÕndan Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile iúbirli÷i yapÕlarak hazÕrlanan
bu raporun, bölgemizin ve ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin farkÕna varÕlmasÕna ve bu
potansiyelin do÷ru yöntemler kullanÕlarak en iyi úekilde de÷erlendirilmesine katkÕda bulunaca÷ÕnÕ
düúünüyor; eme÷i geçenleri tebrik ediyorum.

Mustafa TOPRAK
DiyarbakÕr Valisi
Yönetim Kurulu BaúkanÕ
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Yenilenebilir Enerji sektöründe tüm dünyada giderek artan bir pazar mevcut olup; geliúmekte olan
ekonomiler bu pazar fÕrsatlarÕnÕ de÷erlendirme yarÕúÕ içerisindedir. GAP Bölgesi ve merkezinde bulunan
TRC-2 Bölgesi illeri ùanlÕurfa ve DiyarbakÕr, yüksek yenilenebilir enerji potansiyellerine karúÕn, henüz bu
pazardan yeterince pay alabilmiú de÷illerdir.
TRC-2 Bölgesi’nin hâli hazÕrda Türkiye’nin hidro enerjideki en önemli ve a÷ÕrlÕklÕ bölgesi olmasÕ dÕúÕnda,
di÷er yenilenebilir enerji kaynaklarÕ açÕsÕndan da úanslÕ konumu mevcuttur. Özellikle güneú enerjisi
potansiyeli açÕsÕndan Türk enerji sektörünün yükselen de÷eri olmaya adaydÕr. TarÕmsal atÕklar ve
hayvancÕlÕk potansiyeli düúünüldü÷ünde, biyokütlenin modern yöntemlerle enerji açÕsÕndan
kullanÕmÕnda da öncü olabilecek önemli bir de÷ere sahiptir. Bölgede bazÕ yerel noktalar için
küçümsenmeyecek düzeyde rüzgâr enerjisinden ve jeotermal enerjiden yararlanmak mümkündür.
Yenilenebilir enerjideki bu çeúitlilik ve zengin potansiyele sahip dünyada çok az sayÕda co÷rafya mevcut
olup, bu úanslÕ konumun fÕrsata dönüútürülmesi büyük önem arz etmektedir. Bu do÷rultuda; bölgede
yenilenebilir enerji uygulamalarÕnÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ve bu alanda üretime yönelik do÷ru adÕmlarÕn
atÕlmasÕ halinde, mevcut potansiyeli bir rekabet üstünlü÷üne dönüúebilecektir. Böylece yeni iú ve
istihdam imkânlarÕ gündeme gelecek ve bölgede tarÕm, turizm, tekstil gibi yo÷unlu÷u olan sektörlerde de
önemli geliúme sa÷lanabilecektir.
Bu düúünceler ÕúÕ÷Õnda; Karacada÷ KalkÕnma AjansÕ ve Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
iúbirli÷i ile hazÕrlanan ve a÷ÕrlÕklÕ olarak güncel verilerden oluúan bu raporun, sadece TRC-2
Bölgesi’ndeki endüstriyel paydaúlar için de÷il, ülkemizde bu alanda çalÕúan tüm dinamikler için faydalÕ
olmasÕnÕ diliyorum.
Dr. ølhan Karakoyun
Genel Sekreter
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YENøLENEBøLøR
ENERJø VE
BÖLGESEL VøZYON
Giriú
Ülkelerin sanayileúmesinde, sosyal ve ekonomik kalkÕnmalarÕnda, bireylerin yaúam standardÕnÕn
yükseltilmesi ve yaúamlarÕnÕn kolaylaútÕrÕlmasÕnda; güvenli ve kolayca eriúilebilir, ucuz ve sürdürülebilir
bir enerji arzÕnÕn sa÷lanmasÕ oldukça önemli bir husustur. Ancak enerjiye yönelik olarak sürdürülen
birçok faaliyet, çevreyi olumsuz yönde etkilemekte ve yerel, bölgesel ve küresel sorunlara yol açmaktadÕr.
Günümüzde en önemli ve küresel çevre sorunlarÕndan biri; iklim de÷iúikli÷i sorunudur ve enerjinin bu
sorundaki payÕ oldukça yüksektir. Bilindi÷i üzere, sera gazlarÕ, enerji, sanayi, tarÕm, hayvancÕlÕk, ulaúÕm,
ÕsÕnma v.b. çeúitli sektörlerden ve ekonomik faaliyetlerden kaynaklanmaktadÕr. Ancak, en önemli sera
gazÕ olan karbondioksitin, fosil yakÕtlarÕn kullanÕlmasÕndan kaynaklanmasÕ nedeniyle bunlarÕn arasÕndan
enerji ön plana çÕkmaktadÕr.
Elektrik, ulaúÕm, sanayi, ÕsÕnma v.b. enerji kullanan/tüketen enerjiye iliúkin sektörler ve faaliyetler,
küresel ÕsÕnma - iklim de÷iúikli÷i sorunu açÕsÕndan, en yüksek sorumlulu÷a sahip insan kaynaklÕ
ekonomik faaliyetlerdir. Ülkemiz verilerine göre, enerji kaynaklÕ faaliyetlerin sera gazlarÕndaki
sorumluluk payÕ % 76,7’dir. Enerji kaynaklÕ CO2 emisyonlarÕnÕn, toplam CO2 içindeki payÕ ise %
81,5’dir. Enerji-iliúkin sektörler arasÕnda da 1/3’ lük payla elektrik sektörü önemli bir sektör olarak
karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Sera gazlarÕnÕn azaltÕlmasÕ için alÕnacak önlemler, baúta enerji verimlili÷inin
artÕrÕlmasÕ olmak üzere, fosil yakÕtlarÕn kullanÕmÕnÕn azaltÕlmasÕ, buna karúÕlÕk, yenilenebilir enerji
kaynaklarÕnÕn kullanÕmÕnÕn artÕrÕlmasÕ olarak sÕralanabilir.
Yenilenebilir enerji (YE), "do÷anÕn kendi evrimi içinde, kullanÕlmasÕndan sonraki zaman periyotunda da
aynen mevcut olabilen enerji kayna÷Õ" olarak tanÕmlanmaktadÕr. YaygÕn olarak kullanÕlan fosil yakÕtlar
ise; kullanÕlÕnca biten ve yeniden kullanÕlamayan enerji kaynaklarÕ sÕnÕfÕna girmektedir. Hidro (su),
güneú, rüzgar ve jeotermal gibi do÷al kaynaklar yenilenebilir olmalarÕnÕn yanÕ sÕra; temiz enerji
kaynaklarÕ olarak ta de÷erlendirilmektedir. Fosil yakÕtlara alternatif olarak vazgeçilmez bir enerji kayna÷Õ
olmasÕ nedeniyle; YE sektörü günümüzün ve gelece÷in en hÕzlÕ yükselen sektörü konumundadÕr. Bu
nedenle; ABD ve AB Ülkeleri YE sektörüne çok önemli yatÕrÕmlar yapmakta, geniú istihdam olanaklarÕ
oluúturmaktadÕr.
AB Komisyonu, 2020 yÕlÕna kadar enerjisinin % 20'sini yenilenebilir enerjilerden sa÷lamayÕ
hedeflemektedir. Bu sayede; sadece sera gazÕ emisyonlarÕnÕn % 20 oranÕnda azaltÕlmasÕ de÷il, aynÕ
zamanda gelecekteki enerji talebinin de % 20 oranÕnda azaltÕlmasÕ beklenmektedir. ABD’de ise güneú ve
rüzgar enerjisi kullanÕmÕnÕ desteklemek amacÕyla yÕlda ortalama 15 milyar dolar devlet yardÕmÕ veya
vergi kredisi sa÷lanmaktadÕr. YE sektörüne yapÕlacak do÷ru yatÕrÕmlarÕn, tüm dünyada mevcut ekonomik
krizden uzaklaúmak adÕna, önemli bir fÕrsat oldu÷u konusunda ABD ve AB kamuoyunda bir görüú birli÷i
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mevcuttur. YE kaynaklarÕndaki çeúitlilik ve mevcut kullanÕmlarÕna yönelik bilgiler Çizelge 1’de verilmiú
olup; söz konusu sektöre yönelik do÷ru yatÕrÕmÕn belirlenebilmesi için bölgesel potansiyel gözetilerek
sa÷lÕklÕ bir ekonomik analizin yapÕlmasÕ gerekmektedir.
KUTU 1: ABD iú dünyasÕ YE sektörüne oldukça fazla ilgi gösteriyor
Amerikan Güneú Enerjisi Sanayicileri Derne÷i (SEIA: Solar Energy Industries Association)’nin
yayÕnladÕ÷Õ rapora1 göre 2030 yÕlÕnda ABD’de toplam iúgücünün % 20’si Enerji Verimlili÷i ve
Yenilenebilir Enerji alanÕnda istihdam edilebilir durumda. Rapora göre ABD’deki yenilenebilir enerji ve
enerji verimlili÷i sektörleri 2006 yÕlÕnda 8,5 milyon istihdam yaratÕrken, 970 milyar dolar toplam gelir,
100 milyar dolar kâr ile 150 milyar dolarlÕk vergi ödemesi gerçekleútirildi. 2007 yÕlÕnda ise sektör bir
önceki yÕla göre istihdam sayÕsÕnÕ 500 bin kiúi artÕrarak 9 milyona çÕkarÕrken, 1,045 trilyon dolarlÕk gelir
düzeyine ulaúÕp, 160 milyar dolar vergi ödemesi gerçekleútirildi. Rapora göre sektöre gerekli önem
verildi÷i takdirde 2030 yÕlÕnda ABD yenilenebilir enerji ve enerji verimlili÷i sektörü 4,3 trilyon dolarlÕk
bir büyüklü÷e ulaúarak, 37 milyon kiúi için do÷rudan veya dolaylÕ olarak istihdam sa÷layabilecektir.

Çizelge 1. Yenilenebilir enerji kaynaklarÕ, kullanÕm úekli ve mevcut durumu2
.
Enerji kayna÷Õ

Enerji formu

Mevcut durum

TarÕm ve orman atÕklarÕ
Düzenli depolama ve arÕtma
tesisi gazlarÕ
KatÕ atÕklar
Güneú enerjisi
Jeotermal
Hidrolik güç
Rüzgar
Hidrojen/yakÕt hücreleri
Solar fotovoltaik
Gel-git
Dalgalar
Solar termal

Yakma
Yakma ve elektrik üretimi

KullanÕlmakta
KullanÕlmakta

Yakma
IsÕnma
IsÕnma/elektrik
Elektrik üretimi
Elektrik üretimi
Elektrik üretimi
Elektrik üretimi
Elektrik üretimi
Elektrik üretimi
Buhar ve Elektrik üretimi

KullanÕlmakta
KullanÕlmakta
SÕnÕrlÕ kullanÕm
KullanÕmda
KullanÕmda ve geliúmekte
KullanÕmda ve geliúmekte
KullanÕmda ve geliúmekte
SÕnÕrlÕ kullanÕm
Geliúmekte
SÕnÕrlÕ kullanÕmda fakat hÕzla
geliúmekte

Yeryüzündeki YE kaynaklarÕnÕn çekirde÷ini oluúturan güneú enerjisi (GE) potansiyeli konusunda oldukça
çarpÕcÕ rakamlar söz konusu olup; yeryüzüne bir günde ulaúan güneú ÕúÕnÕmÕndan tamamen
yararlanÕlmasÕ durumunda, bugünkü global enerji ihtiyacÕnÕn 8 yÕllÕk miktarÕnÕn karúÕlanaca÷Õ
belirtilmektedir. AynÕ kayna÷a göre; yeryüzüne ulaúan güneú ÕúÕnÕm úiddeti, m2 baúÕna ortalama 1 kW
olup; dünyanÕn bugünkü enerji ihtiyacÕnÕn 2850 katÕ kadar bir potansiyel arz etmektedir. GE
potansiyelini 200 kat ile Rüzgar Enerjisi (RE) ve 20 kat ile Biyokütle Enerjisi (BE) potansiyelleri
izlemektedir (ùekil 1).

1
2

http://www.seia.org/
Dell ve Rand, 2004

2
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ùekil 1. Mevcut global enerji ihtiyacÕnÕn karúÕlanmasÕna yönelik dünyadaki YE potansiyeli seviyesi3 .

Ancak günümüzdeki mevcut teknolojiler ile bu teorik potansiyelin ancak küçük bir kÕsmÕ teknik olarak
kullanÕlabilmektedir. Sadece bu teknik potansiyelin tamamÕnÕn kullanÕlmasÕ halinde dahi; dünyanÕn
global enerji ihtiyacÕnÕn toplamda 5,8 katÕ kadar enerji, YE kaynaklarÕndan elde edilebilmektedir (Çizelge
2). Bu teknik potansiyelin co÷rafyalara ve en uygun teknoloji türlerine da÷ÕlÕmÕnda ise (Çizelge 3);
Jeotermal Enerji (JE) direkt ÕsÕtma kaynaklÕ kullanÕlmasÕ koúuluyla toplamda ilk sÕrayÕ, Fotovoltaik (PV)
Güneú Enerjisi ise toplamda ikinci sÕrayÕ almaktadÕr.

Çizelge 2. Mevcut teknolojilerle elde edilebilir YE kayna÷Õ teknik potansiyeli4.
YE Enerji kayna÷Õ

Teknik potansiyelin, mevcut global
ihtiyacÕnÕn kaç katÕnÕ karúÕlayabilece÷i

Güneú
Jeotermal IsÕ
Rüzgar
Biyokütle
Hidrodinamik Güç
Okyanus Gücü

3
4

3,8 kat
1 kat
0,5 kat
0,4 kat
0,15 kat
0,05 kat

Energy [r]evolution, A SUSTAINABLE TURKEY ENERGY OUTLOOK, 2009
THE SUPPORT OF ELECTRICITY FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES’, EUROPEAN COMMISSION, 2005

3

enerji
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Çizelge 3. Mevcut teknolojilerle elde edilebilir YE kayna÷Õ potansiyelinin dünyadaki co÷rafya ve ülkelere
da÷ÕlÕmÕ
Solar
CSP

Solar
PV

Hidro
Güç

Rüzgar
(Sahil)

Rüzgar
(Kara)

Okyanus

Jeotermal
elk.

Elektrik (EJ/yÕl)
OECD Kuzey
Amerika
Latin
Amerika
OECD
Avrupa
OECD dÕúÕ
Avrupa
Afrika ve
Orta Do÷u
Do÷u ve
Güney Asya
Okyanusya
Ülkeleri
Dünya
Geneli

Jeotermal
ÕsÕtma

Güneú
su
ÕsÕtma

IsÕtma (EJ/yÕl)

Toplam

(EJ/yÕl)

21

72

4

156

2

68

5

626

23

976

59

131

13

40

5

32

11

836

12

1.139

1

13

2

16

5

20

2

203

23

284

25

120

5

67

4

27

6

667

6

926

679

863

9

33

1

19

5

1.217

12

2.838

22

254

14

10

3

103

12

1.080

45

1.543

187

239

1

57

3

51

4

328

2

873

992

1.693

47

379

22

321

45

4.955

123

8.578

4
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YE ve Türkiye
Türkiye’de enerji tüketimi hÕzla artmakta olup, 2002-2008 yÕllarÕ arasÕnda primer enerji ve elektrik
talebindeki artÕúlar sÕrasÕyla %36 ve %49 seviyesine yükselmiútir. 2001 yÕlÕndaki deprem felaketi ve 2008
yÕlÕnÕn son çeyre÷inden itibaren yaúanan ekonomik kriz nedeniyle, enerji talebinde bu yÕllara yönelik bir
azalma görülmekle birlikte (ùekil 2a); primer enerji üretimi 1990 yÕlÕndan itibaren neredeyse sabit bir
seyir izlemiú dolayÕsÕyla tüketim-üretim arasÕndaki makas giderek büyümüútür (ùekil 2b).
(a)
16.0
Elektrik Tüketim ArtŦƔŦ (%)
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8.0
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ùekil 2. Türkiye’deki enerji görünümü5; (a) elektrik tüketimindeki yÕllar bazÕnda artÕú, (b) enerji tüketimüretim miktarlarÕnÕn yÕllar bazÕnda de÷iúimi
5

O. TürkyŦlmaz, ‘Türkiye’nin Enerji Görünümü’, Makina Mühendisleri Oda Raporu, Mart 2010.
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Bu durum enerjide dÕúa ba÷ÕmlÕlÕk gibi enerji arz güvenli÷ini tehdit eden önemli bir sorunu çözümsüz
hale getirdi÷i gibi (ùekil 3a); gelecek yÕllarda enerji talebinin (iúletmedeki santrallere ek olarak, inúa
halinde ve proje safhasÕndaki santraller devreye girse dahi) karúÕlanamama riskini oluúturmuútur (ùekil
3b). Ülkemizin enerji üretiminde ithal ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ 2009 yÕlÕnda %73 seviyelerine ulaúÕrken; yüksek enerji
talebinin karúÕlanamama riski; güvenilir üretimler bazÕnda hazÕrlanan Senaryo’ya göre6, 5 yÕl sonrasÕ
(2015 yÕlÕ) için bile söz konusudur.
(a)

(b)

ùekil 3. Türkiye’de (a) enerjideki dÕúa ba÷ÕmlÕlÕ÷Õn yÕllara göre da÷ÕlÕmÕ; (b) 2009-2018 yÕllarÕ arasÕ enerji
talebi karúÕlama projeksiyonu.
Di÷er taraftan; ana enerji arzÕndaki yenilenebilir enerji payÕ 1990’da % 18’den, 2007’de % 9’a düúmüútür.
Enerji talebinin dÕúa ba÷ÕmlÕ olmadan karúÕlanmasÕ açÕsÕndan; yerli kaynaklarÕmÕzÕn tamamÕnÕn,
yenilenebilir enerji kaynaklarÕnÕn ise azami ölçüde kullanÕlmasÕ ve enerji arzÕnda çeúitlendirmenin

6

Türkiye Elektrik Enerjisi 10 yÕllÕk Üretim Kapasite Projeksiyonu, 2009-2018, TEøAù
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artÕrÕlmasÕ gerekmektedir. Bu do÷rultuda; yenilenebilir enerji kaynaklarÕnÕn daha etkin kullanÕmÕ
Türkiye için oldukça önemlidir7.
KullanÕm ve potansiyel seviyeleri hakkÕnda farklÕ öngörüler olmakla beraber; Dünya BankasÕ
tarafÕndan finanse edilen “Yenilenebilir Enerji Projesi” De÷erlendirme DokümanÕna göre7
“Türkiye’nin zengin yenilebilir enerji kaynaklarÕna sahip oldu÷u” kabul edilmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarÕndaki ilk yatÕrÕm maliyetinin yüksekli÷i; yÕllardÕr ülkemizde bu
alanlardaki atÕlÕmÕn önünde en büyük engel olarak durmaktadÕr. Ancak; Türkiye’nin ithal etti÷i
enerjiye harcadÕ÷Õ döviz miktarÕ da her geçen yÕl ulusal bütçeye önemli yükler getirmektedir. Örne÷in
sadece petrol bazlÕ fiyatlardaki artÕútan dolayÕ Türkiye’nin 2002-2009 yÕllarÕ arasÕnda ödedi÷i ek
döviz miktarÕ 107.6 Milyar dolarÕ bulmuútur (ùekil 4).

ùekil 4. Enerji fiyatlarÕnÕn ithal edilen enerji maliyetlerine etkisi8.
KUTU 2: Türkiye sadece güneú enerjisi potansiyelini etkin kullanarak enerji sorununun
çözümünde önemli aúamalar kaydedebilir.
EøE verilerine9 göre Türkiye'nin toplam yÕllÕk ortalama güneúlenme süresi 2.640 saat, ortalama toplam
ÕúÕnÕm úiddeti metrekarede 1,311 kWh/yÕl'dÕr. Bu miktarÕn tamamÕndan yararlanÕlmasÕ halinde,
Türkiye'nin yÕllÕk 190 milyar kWh'lik elektrik tüketimini karúÕlamak için sadece 144 km2'lik bir alan
yeterli olmaktadÕr. Bu alanÕn büyüklü÷ü 12 km x 12 km olarak, Türkiye'nin yüzölçümünün 5000'de
1'inden daha azdÕr. Teorik düzeyde de olsa, bu çarpÕcÕ rakamlardan, ülkemizin enerji sorununu çözmede
güneú enerjisi teknolojilerinin ve uygulamalarÕnÕn ne denli önemli oldu÷u anlaúÕlmaktadÕr.

7

Improving Medium Term Security of Electricity Supply in Turkey, August 2007; World Bank
Hazine MüsteúarlÕ÷Õ, Eylül 2010
9
http://repa.eie.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx
8
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Çizelge 3’te OECD Avrupa ülkeleri içerisinde gösterilen ülkemizde potansiyel arz eden baúlÕca
yenilenebilir enerji kaynaklarÕ: hidro, biyokütle, rüzgar, biyogaz, jeotermal ve güneú enerjisidir.
Türkiye’de hidrolik enerji dahil, yenilenebilir enerjilerin enerji üretimindeki payÕ, kömürden sonra
2. sÕrayÕ almaktadÕr. Türkiye’nin yerli kaynaklarÕndan elektrik üretilebilecek potansiyeli 432 milyar
kilovat saat olup, 350 milyar kilovat saati hali hazÕrda kullanÕlmamaktadÕr. Türkiye’nin enerji
kaynaklarÕna bakÕldÕ÷Õnda, en büyük do÷al enerji potansiyelini, yenilenebilir enerjilerin oluúturdu÷u
dikkat çekmektedir.
Türkiye’nin tespit edilmiú olan ekonomik hidro enerji potansiyeli 130 milyar kWh/yÕl olup; bu
potansiyelin yüzde 35’i iúletim aúamasÕnda, yüzde 9'u inúaat aúamasÕnda, geri kalan yüzde 56'sÕ ise proje
seviyesindedir.
Türkiye’nin; tarÕm, orman, hayvan, organik úehir atÕklarÕndan oluúan biyokütle potansiyeli 16.92 milyon
Ton Eúde÷er Petrol (TEP) olarak hesaplanmÕútÕr. Ancak yararlanma oranÕ henüz istenilen seviyede
de÷ildir; örne÷in 2001 yÕlÕnda kullanÕlan biyokütle enerjisi sadece 6.98 milyon TEP düzeylerindedir10,11.
Ülkemizde ciddi biyogaz ve biyoyakÕt potansiyeli de de÷erlendirmeyi beklemektedir. Çöp gazÕna dayalÕ
lisans alan ve yapÕmÕ süren santrallerin kurulu gücü 14.6 MW, biyogaz ve biyokütle santrallerinin kurulu
gücü ise 20.1 MW seviyesindedir12.
48.000 MW’lik rüzgara dayalÕ elektrik üretim kapasitesinin, iúletmede olan bölümünün 738 MW, inúa
halindeki bölümünün ise 1.000 MW oldu÷u belirtilmektedir. Lisans verilen bütün projelerin toplamÕnÕn
3.386MW, baúvurusu uygun bulunan projelerin ise 851 MW oldu÷u göz önüne alÕndÕ÷Õnda, 48.000
MW’lik kapasitenin % 88,8’inin de de÷erlendirmeyi bekledi÷i görülmektedir..
Türkiye’nin brüt güneú enerjisi potansiyeli 87,5 milyon TEP olarak belirtilmektedir. Bunun 26,5 milyon
TEP’i ÕsÕ üretimine, 8,75 milyon TEP’i ise elektrik enerji üretimine elveriúli miktarlar olarak
belirtilmektedir. Ancak ETKB verilerine göre Güneú enerjisi kullanÕmÕ 2007 de 420 bin tep iken 2008 de
418 bin tep olmuútur. 2008 deki 28,3 milyon TEP yerli kaynak üretimimiz içinde % 1,5’in altÕnda pay
almÕútÕr. Güneú Enerjisi Potansiyel AtlasÕ (GEPA) ise; güneúten elektrik üretim potansiyelinin 380 milyar
kWh/yÕl oldu÷unu ortaya koymaktadÕr.
Türkiye’nin brüt teorik jeotermal ÕsÕl potansiyeli 31.500 MW- olarak belirlenmiútir. 2005 yÕlÕ sonu
itibariyle MTA tarafÕndan yapÕlan jeotermal sondaj de÷erlendirmelerine göre muhtemel potansiyelin
2924 MW’ Õ görünür potansiyel olarak kesinleúmiútir. Türkiye’deki do÷al sÕcak su çÕkÕúlarÕnÕn 600 MW
olan potansiyeli de bu rakama dahil edildi÷inde toplam görünür jeotermal potansiyelimiz 3.524MW’a
ulaúmaktadÕr. Ülkemizdeki jeotermal kaynaklarÕn % 95’i ÕsÕtmaya uygun sÕcaklÕkta olup (400ºC’nin
üzerinde toplam 140 adet jeotermal alan) ço÷unlukla BatÕ, KuzeybatÕ ve Orta Anadolu’da bulunmaktadÕr.
HalihazÕrdaki kapasitesi 500 MW olarak hesap edilen, yeni sondajlarla 2.000 MW’ye çÕkmasÕ beklenen
jeotermale dayalÕ elektrik üretim kapasitesine karúÕlÕk lisans alan yatÕrÕmlarÕn kurulu gücü yalnÕzca 94,4
MW’dir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÕ÷Õ verilerine göre, 2006 yÕlÕnda yenilenebilir enerji kaynaklarÕndan elde
edilen toplam enerji miktarÕ 5 milyon 383 bin TEP olarak gerçekleúmiútir. Hidroelektrik ve jeotermal
kaynaklardan elektrik olarak toplam 3 milyon 886 TEP, bioyakÕttan 2 bin TEP, rüzgardan 11 bin TEP,
jeotermal kaynaklardan ÕsÕ olarak 1 milyon 81 bin TEP ve güneúten ÕsÕ olarak 403 bin TEP enerji elde
edilmiútir. AynÕ yÕl içerisinde Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin yaklaúÕk 100 milyon TEP oldu÷u göz
önüne alÕndÕ÷Õnda; hidro enerji hariç; tüm yenilenebilir enerji kaynaklarÕyla üretilen enerji %1.5 gibi çok
düúük bir seviyede kalmÕútÕr.

10

http://www.enerji.gov.tr.
Kaya D. 2006.
12
TürkyŦlmaz O., 2009
11
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YE, GAP ve TRC-2 Bölgesi ølleri
Temel hedefi, Güneydo÷u Anadolu Bölgesi’nde yaúayan nüfusun gelir düzeyi ve hayat standardÕnÕ
yükselterek, bu bölge ile ülkenin di÷er bölgeleri arasÕndaki geliúmiúlik farkÕnÕ ortadan kaldÕrmak, kÕrsal
alandaki verimlili÷i ve istihdam imkanlarÕnÕ artÕrarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli
kalkÕnma hedeflerine katkÕda bulunmak olan Güneydo÷u Anadolu Projesi’nin kÕsaltmasÕ olan GAP
sözcü÷ü, günümüzde bölge ismi ile özdeú olarak kullanÕlmaktadÕr. Bu do÷rultuda GAP Bölgesi; FÕrat ve
Dicle nehirlerinin oluúturdu÷u havzada olan ve tarihte YukarÕ Mezopotamya olarak bilinen ovalarda yer
alan, ikisi TRC-2 illeri olan ùanlÕurfa ve DiyarbakÕr olmak üzere (AdÕyaman, Batman, Gaziantep, Kilis,
Mardin, Siirt, ùÕrnak illeriyle birlikte) toplam 9 ili kapsamaktadÕr13.
TRC-2 Bölgesi illeri; hali hazÕrda yenilenebilir enerjideki çeúitlilik ve zengin potansiyeli ile dünyada sayÕlÕ
úanslÕ bölgelerden biridir. Örne÷in, hâli hazÕrdaki üretim tesisleri ve mevcut potansiyeli ile Türkiye’nin
hidro enerjideki en önemli ve a÷ÕrlÕklÕ bölgesidir. Güneú enerjisi ise bu bölgenin ve dolayÕsÕyla Türk
enerji sektörünün yükselen de÷eri olmaya adaydÕr. TarÕmsal atÕklar ve hayvancÕlÕk potansiyeli (örne÷in
CeylanpÕnar) düúünüldü÷ünde biyokütlenin modern yöntemlerle enerji açÕsÕndan kullanÕmÕnda da öncü
olabilecek önemli bir de÷ere sahiptir. Ege bölgesi ile kÕyaslanacak seviyede olmasa bile, bölgenin bazÕ
yüksek alanlarÕ için (örne÷in Siverek) rüzgâr enerjisinden ve bazÕ jeolojik alanlarÕ (örne÷in Karaali ve
Çermik) için jeotermal enerjiden bahsedilebilmektedir. Ancak bugüne kadar Bölge’nin potansiyeli etkin
bir úekilde kullanÕlamamÕútÕr.

Anahtar Not-1: YE kaynaklarÕnÕn etkin kullanÕmÕ,
Bölge’nin kalkÕnmasÕ ve rekabetçili÷i açÕsÕndan
hayati bir öneme sahiptir.
a) GAP ve TRC-2 Bölgesi sosyal ve ekonomik açÕdan Türkiye’nin en sÕkÕntÕlÕ bölgelerinden birisidir. DPT
tarafÕndan yayÕmlanmÕú olan sosyo ekonomik geliúmiúlik endeksine göre (Çizelge 4); bölge en az geliúmiú
ikinci bölgedir. YE potansiyelinin yüksekli÷i; bölgede geliúmiúlik düzeyini arttÕrmak için önemli bir fÕrsat
arz etmektedir.
Çizelge 4. GAP ve TRC-2 Bölgesi øllerinin Sosyo-Ekonomik Geliúmiúlik Düzeyleri14

AdÕyaman
Batman
DiyarbakÕr
Gaziantep
Kilis
Mardin
Siirt
ùanlÕurfa
ùÕrnak

Genel
øndeks
De÷eri
-0,77647
-0,90456
-0,66993
0,46175
-0,41175
-0,98944
-1,00644
-0,83158
-1,13979

SÕra
65
70
63
20
54
72
73
68
78

Sanayi
øndeks
De÷eri
-0,58467
-0,60612
-0,52514
1,06361
-0,63076
-0,71096
-0,72349
-0,54881
-0,81602

Sa÷lÕk
SÕra
øndeks
De÷eri
60
-0,86615
62
-1,42375
53
-0,68696
7
-0,00510
64
-0,65089
68
-1,11637
69
-0,99157
58
-0,76661
80
-1,34016

SÕra
66
77
61
37
60
71
69
63
76

E÷itim
øndeks
De÷eri
-0,60197
-1,46186
-1,50337
-0,25099
-0,15697
-1,58331
-1,60835
-2,10995
-2,32063

SÕra
66
72
73
53
49
74
75
78
81

b) GAP Bölgesi’ndeki iúgücüne katÕlÕm oranlarÕ; Türkiye’nin di÷er bölgelerine oranla oldukça düúüktür.
TÜøK tarafÕndan yapÕlmÕú olan Hane HalkÕ øúgücü Anketi (2006) sonuçlarÕna göre Güneydo÷u Anadolu
Bölgesi’nde kadÕnlarÕn iúgücüne katÕlÕm oranlarÕ %6,5’tir (Çizelge 5). Bölge nüfusu Türkiye nüfusunun

13
14

http://www.gap.gov.tr/
www.dpt.gov.tr/bgyu/seg/iller2003.html
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yaklaúÕk %10’u olmasÕna ra÷men, bölgesel GSYøH geleneksel olarak ulusal GSYøH’nÕn %6 ila %7’sini
oluúturmuútur. DolayÕsÕyla, Bölge’de kiúi baúÕna düúen gelir, Türkiye’nin di÷er bölgelerinin birço÷una
kÕyasla düúüktür. Bölge’deki üretimin büyük bir kÕsmÕ de÷er zincirlerinin düúük katma de÷erli
kÕsÕmlarÕna yo÷unlaúmÕútÕr. YE sektörü bölgedeki tarÕm, tekstil, turizm gibi yo÷un di÷er sektörlerle
entegre edilerek katma de÷eri yüksek ürünler için bir fÕrsat olacaktÕr.
Çizelge 5. østatistikî Bölgesel øúgücü Durumu (Bin kiúi, 15 yaú üstü, %)15
Toplam (%)
L

U

KadÕn (%)

E

L

U

Toplam
48,0
9,9
43,2
24,9
10,3
østanbul
48,0 11,2
42,6 21,8
13,9
BatÕ Marmara
53,0
7,1
49,2
31,1
9,2
Ege
48,8 8,8
44,5
26,6
9,4
Do÷u Marmara
49,6
9,0
45,2
26,1
11,2
BatÕ Anadolu
45,2 11,6
40,0 20,7
17,0
Akdeniz
50,1 12,0
44,1 27,5
12,8
Orta Anadolu
43,1 10,9
38,4 19,0
12,4
BatÕ Karadeniz
54,2
6,1
50,9
36,5
5,2
Do÷u Karadeniz
62,3
5,7
58,7
50,1
5,0
Kuzeydo÷u Anadolu
49,8
5,3
47,2 28,0
2,4
Ortado÷u Anadolu
42,8 11,3
38,0 20,4
8,4
GAP Bölgesi
34,5 14,0 29,6
6,5
8,4
L: øúgücü KatÕlÕm OranÕ U: øúsizlik OranÕ E: østihdam OranÕ

Erkek (%)
E

L

U

E

22,3
18,7
28,3
24,1
23,1
17,2
24,0
16,7
34,6
47,6
27,3
18,7
5,9

71,5
73,2
74,9
71,2
72,7
70,1
73,2
68,6
73,4
74,8
73,4
67,8
63,9

9,7
10,5
6,2
8,6
8,2
9,9
11,7
10,5
6,7
6,2
6,5
12,3
14,6

64,5
65,5
70,3
65,1
66,7
63,1
64,7
61,5
68,5
70,1
68,6
59,4
54,5

c) GAP Bölgesi; özellikle TRC-2 illeri elektrik kullanÕmÕnda KayÕp/Kaçak oran ve miktarlarÕ bazÕnda
Türkiye’deki iller içerisinde ilk sÕralarda yer almaktadÕr (Çizelge 6). KayÕp/Kaçak oranlarÕndaki
yüksekli÷in temel nedenleri arasÕnda yüksek gerilim hatlarÕndaki teknik kayÕplar yanÕnda, bölgede
sulama sektöründeki aúÕrÕ enerji tüketiminin getirdi÷i yasal olmayan kullanÕmlar da söz konusudur
(Çizelge 7). Özellikle, sulama dahil di÷er sektörlere yönelik, da÷ÕtÕk/ba÷ÕmsÕz YE sistemlerinin
geliútirilmesi bu sorunu büyük ölçüde önleyebilecektir.
Çizelge 6. KayÕp/Kaçak oran ve miktarlarÕ en yüksek iller sÕralamasÕ (2008 yÕlÕ)16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

15
16

KayÕp/Kaçak OranÕna (%)
göre sÕralama

KayÕp/Kaçak
sÕralama

MARDøN
ùIRNAK
BATMAN
DøYARBAKIR
HAKKARø
ùANLIURFA
VAN
AöRI
MUù
BøTLøS

ùANLIURFA
DøYARBAKIR
øSTANBUL AVR.Y.
MARDøN
øSTANBUL ANAD.Y.
ANKARA
øZMøR
BATMAN
VAN
ùIRNAK

72,7
70,9
66,5
65,4
64,4
58,8
57,2
55,5
53,0
44,7

http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=25&ust_id=8
tedas.gov.tr
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MiktarÕna

(MWh)

3.005.119
2.364.819
2.334.909
2.281.334
818.564
785.648
782.901
773.666
771.841
748.423

göre
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Çizelge 7. TRC-2 Bölgesi øllerinde net elektrik tüketiminin sektörlere da÷ÕlÕmÕ (2008 yÕlÕ)16
ùanlÕurfa

Konut
Ticari
Kamu
Endüstri
Sulama
AydÕnlatma
Di÷er
Toplam

Net Tüketim
(MWh)
636.850
188.481
72.548
375.808
485.048
59.135
291.869
2.109.739

DiyarbakÕr

Abone
SayÕsÕ
263.121
37.835
1.850
342
7.322
774
5.461
316.705

Net Tüketim
(MWh)
452.228
159.738
170.494
179.035
81.888
31.395
174.067
1.248.844

Abone
SayÕsÕ
290.444
40.729
1.054
1.445
2.066
1.585
9.227
346.550

Anahtar not sonu

GAP ve TRC-2 Bölgesi ølleri için YE FÕrsat ve
Vizyonu
GAP’Õn bölgesel üstünlü÷ü, çevresel ve sosyal açÕdan sürdürülebilir ve temiz teknolojiye dayalÕ büyüme
için, dünya genelinde geliúmekte olan ekonomiler arasÕnda ilk deneme sahasÕ olma etmenine ba÷lÕ olarak
mümkün olacaktÕr. Geçmiúin altyapÕ ve sosyal yatÕrÕmlarÕnÕ “temiz teknolojili” bir yaklaúÕmla
harmanlayan bölge küresel piyasalarda bölgesel farklÕlÕk sa÷lamak için gereken bütün unsurlara sahiptir.
Mevcut strateji GAP Projesi’nin en büyük baúarÕsÕ olan hidroelektrik enerjisini ön plana
çÕkaramamaktadÕr, ancak bu baúarÕ yeni stratejinin önemli kilometre taúlarÕndan biri konumundadÕr.
Bölge, yerel enerji tüketimi içerisinde en yüksek yenilenebilir enerji oranÕna sahip bölge olma yolunda
zaten önemli mesafe kat etmiútir ve mevcut varlÕ÷Õn güneú, rüzgar ve biyogaz alanÕndaki yatÕrÕmlarÕ
teúvik edecek uygun politikalarla desteklenmesiyle bu hedef tamamen gerçekleútirilebilecektir. GAP
Bölgesinin gerek co÷rafi gerekse demografik yapÕ olarak merkezinde bulunan TRC-2 illeri
DiyarbakÕr ve ùanlÕurfa; bu vizyonda lokomotif görevi üstlenebilecektir.
Tüm dünyada insanlar, iú yerleri ve hükümetler ulaútÕrma, elektrik üretimi, içme, ve sulama sularÕ, genel
anlamÕyla üretim ve inúaat ve sanayii süreçlerinde yenilenebilir ve çevre dostu enerji kaynaklarÕnÕn
kullanÕmÕna yönelmektedir. Bilgisayar, internet ve biyoteknoloji devrimlerinin ardÕndan gelen ‘yeúil
devrim’ refah ortamÕnÕn yaratÕlmasÕ, büyüme, kariyer geliútirme ve bir dizi küresel soruna karúÕ yenilikçi
çözümlerin sunulmasÕ çerçevesinde yeni dünya düzeni olacaktÕr. Temiz teknoloji, yenilenebilir enerji ve
sürdürülebilir politikalar, günümüz dünyasÕ açÕsÕndan oldukça önemlidir. Temiz enerji maliyetleri
azalÕrken fosil yakÕtlar giderek pahalanmakta, Hindistan, Çin ve Türkiye gibi kalkÕnmakta olan ülkelerin
güneú, rüzgar ve biyoyakÕt gibi yenilenebilir enerji kaynaklarÕndaki gelece÷i fark ederek bu alanlara
yönelmesiyle birlikte temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarÕna milyarlarca dolar, yen ve yuan tutarÕnda
yatÕrÕm gerçekleútirilmektedir.
Avrupa, ABD ve Japonya’da da úehir, bölge ve eyaletler arasÕnda temiz enerji alanÕnda önder olabilmek
adÕna devrim niteli÷inde bir rekabet sürmektedir. øyi ücretli iú ve yenilikçi, etkili ve rekabetçi sanayii
arayÕúÕndan kaynaklanan bu rekabet neticesinde Abu Dabi, San Francisco, Bangalore ve Tokyo gibi farklÕ
bölgelerde ileriyi düúünen hükümetler yasal ve mali desteklerini kirlili÷e neden olan eski teknolojilerden
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çekerek daha iyi iú olanaklarÕ, daha temiz bir çevre olanaklarÕ sunan ve taraflarÕ ekonomik açÕdan daha
rekabetçi bir ortamda karúÕlaútÕran yeni teknolojilere kaydÕrmaktadÕr. Dünya çapÕnda pek çok ulusal ve
bölgesel yönetim, yenilenebilir enerji kaynaklarÕna dayalÕ giriúimleri desteklemektedir. Yaúanmakta olan
küresel geçiú döneminde temiz enerji teknolojisine ayak uydurabilen bölgelerin di÷er bölgeler karúÕsÕnda
liderlik ve rekabet edebilme fÕrsatlarÕ daha fazla olacaktÕr. Türkiye de temiz enerjilerin teúvik edildi÷i,
desteklendi÷i veya do÷rudan mali kaynak aktarÕldÕ÷Õ ulusal politikalarÕn geliútirildi÷i ülkeler arasÕndadÕr.
GAP Bölgesi’ndeki yüksek seviyeli mevcut hidroelektrik üretiminin yanÕ sÕra güneú, rüzgar, jeotermal ve
su enerjilerinden yararlanma kapasitesiyle GAP Bölgesi Türkiye’nin temiz enerji alanÕnda lider bölgesi ve
bu anlamda yenilenebilir enerji kaynaklarÕ ve temiz enerji yaklaúÕmlarÕnÕn test edilerek hayat
geçirilebilece÷i bir pilot bölge olabilir. Gelece÷in GAP Bölgesi, yenilenebilir teknolojilerin test edilerek
uygulanmasÕna olanak tanÕyan, yenilenebilir enerji üzerine kurulu, ürünlerin yenilenebilir enerji
kaynaklarÕyla üretildi÷i bir bölge halini alacaktÕr. Bölge’de yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir
ürünlerinin denemelerini kalkÕnmakta olan bir ortamda gerçekleútirmek isteyen firma, STK ve teknoloji
merkezleri etkin biçimde istihdam edilecektir. UluslararasÕ üniversiteler ve uygulamalÕ araútÕrma
merkezleriyle stratejik ortaklÕklar geliútirilerek bölgenin teknik imkan ve kabiliyetleri had safhaya
ulaúacaktÕr. Yüksek oranlarda mevcut su ve güneú enerjisinin etkin biçimde kullanÕlmasÕ neticesinde
Bölge, yenilenebilir enerji kaynaklarÕyla yaúatÕlan bir bölge olmasÕ özelli÷iyle dünya lideri konumuna
yükselecektir.
GAP Bölgesi, ürünlerinin büyük oranda yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi neticesinde dünya
pazarlarÕnda da ayrÕ bir yer edinecektir. Üretimini % 70-80’e varan oranlarda yenilenebilir enerji
kaynaklarÕyla gerçekleútiren tekstil, konfeksiyon, gÕda ve di÷er alanlarda üretim yapan sanayi dallarÕnÕn
bir arada bulundu÷u ve müúterilerine, çevreye ve insan sa÷lÕ÷Õna duyarlÕ ürünler sunan firmalarÕn yer
aldÕ÷Õ bir bölge haline gelebilecektir. Benzer úekilde, “Sürdürülebilir Medeniyetler Beúi÷i”tarzÕnda
oluúturulmuú turizm paketleri seçici ve yüksek de÷er gözeten turizm pazarlarÕna pazarlanarak sadece
Bölge’deki tarihi ve kültürel de÷erler de÷il, yenilenebilir ve karbon atÕk oluúturmayan çevre dostu
otellerin de pazarlamasÕ yapÕlabilecektir. Gelen ziyaretçilerin tamamen yenilenebilir enerjiyle çalÕúan
araçlarla Bölge’yi gezmesi mümkün olabilecek ve çevreye karúÕ duyarlÕlÕ÷ÕnÕ sürdürmek isteyen turistler
için Bölge daha da çekici olacaktÕr. Benzer úekilde, organik olarak üretilmiú giysi, halÕ, yiyecek ve di÷er
ürünlerin de piyasadaki yeri daha farklÕ olacaktÕr. Bu sayede Bölge markalaúacak, büyüyecek ve organik
gÕda üretimini dünyanÕn en önde gelen pazarlarÕna ulaútÕracaktÕr. Gelecekteki GAP, yenilenebilir enerji
kaynaklarÕ ile çalÕúan teknoloji merkezleri, laboratuarlar ve buna ba÷lÕ yenilenebilir enerji ürünleri ve
yenilikçi çalÕúmalarÕn hayata geçirildi÷i bir çekim alanÕ olabilecektir.

Özetle GAP Bölgesi, TRC-2 illerinin önderli÷inde; gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarÕ etrafÕnda
yüksek teknolojili sürdürülebilir sanayi oluúumunu gerçekleútirmiú, bilgi teknolojileri, lojistik, ça÷rÕ
merkezleri ve di÷er ileri hizmetleri sunan, AB-Türkiye arasÕnda güçlü ortaklÕklara imza atan ve
turizm açÕsÕndan da benzersiz imkan ve kabiliyetlerini hayata geçirebilmiú bir Bölge olacaktÕr.
2020 yÕlÕna gelindi÷inde temiz ve yenilenebilir enerji sektöründe yÕlda birkaç bin kiúinin istihdam
edildi÷i bir bölge haline gelebilece÷i öngörülmekte ancak bu öngörünün gerçekleúmesi için ulusal
enerji politikalarÕ ile entegre olabilen bir yol haritasÕ çizilmesi gerekmektedir.

12

TRC2 (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA) BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU

YENøLENEBøLøR
ENERJø SEKTÖRÜ
Global Pazar
Son yÕllarda sektörel trendlerin büyük ço÷unlu÷u klasik ve tükenebilir enerji kaynaklarÕndan (kömür,
gaz, petrol ve nükleer dahil); alternatif ve yenilenebilir enerjiye (rüzgar, güneú, mini-hidro, jeotermal ve
biyokütle dahil) geçiú yönündedir (Son üç yÕllÕk göstergeler için, Bknz: Çizelge 1). 2010 yÕlÕnda netleúen
veriler1, Yenilenebilir Enerji (YE) sektörünün önemli bir dönüm noktasÕnda oldu÷unu çok net olarak
göstermiútir. Günümüzde global enerji tüketiminin yaklaúÕk %19’luk kÕsmÕ (ùekil 1a); kurulu güç
kapasitesinin ise yaklaúÕk %26’lÕk kÕsmÕ YE teknolojilerini içermektedir. 2008-2009 yÕllarÕ arasÕnda YE
güç kaynaklarÕna yapÕlan yatÕrÕm, tüm enerji kaynaklarÕna yapÕlan yatÕrÕmÕn neredeyse yarÕsÕnÕ teúkil
etmiútir (ùekil 1b).
(a)

(b)

1

1

ùekil 1. (a) Mevcut global enerji tüketiminde YE payÕ , (b) Mevcut kurulu güçte YE payÕ .

1
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Çizelge 1. YE Sektörünün Geliúimine Yönelik Son Üç YÕllÕk Göstergeler1
Seçilen gösterge

2007

2008

2009

Yenilenebilir enerji yatÕrÕmÕ (yÕllÕk)

104

130

150 Milyar Dolar

Yenilenebilir güç kapasitesi (10MW ve altÕ HES’ler)

210

250

305 GW

1.085

1150

1.230 GW

920

950

980 GW

Yenilenebilir güç kapasitesi (tüm HES’ler )
Hidroelektrik enerji kapasitesi (var olan, tüm boyutlar)
Rüzgar enerjisi kapasitesi (mevcut)

94

121

159 GW

Fotovoltaik kapasite, úebekeye ba÷lÕ (mevcut)

7,6

13,5

21 GW

Fotovoltaik üretim (yÕllÕk)

3,7

6,9

10,7 GW

Güneú sÕcak su üretimi (mevcut)

125

149

180 GWth

Etanol üretimi (yÕllÕk)

53

69

76 milyar litre

Biyodizel üretimi (yÕllÕk)

10

15

17 milyar litre

Politik hedefi/taahhütü olan ülkeler

68

75

85

Feed-in tarifesi olan eyaletler/iller/ülkeler

51

64

75

RPS politikalarÕ olan eyaletler/iller/ülkeler

50

55

56

BiyoyakÕt talimatlarÕ olan eyaletler/iller/ülkeler

53

55

65

Global YE pazarÕnda son yÕllarda yaygÕnlaúan di÷er bir trend; geliúmekte olan ülkelerde, sektörün bir
fÕrsat olarak kullanÕlmasÕdÕr. Geliúmekte olan ülkelerdeki YE güç kapasitesi, dünya toplamÕnÕn
neredeyse yarÕsÕ kadardÕr. FarklÕ YE teknolojilerinde dünyada lider ülkelerde / co÷rafyalarda son
yÕllarda önemli de÷iúiklikler olmaktadÕr. YE sektörünün farklÕ alanlarÕnda dünyada ilk beú sÕrada
gelen ülkeler ve sahip olunan göstergeler sürekli de÷iúmektedir (Çizelge 2).

Çizelge 2. YE Sektörünün FarklÕ AlanlarÕnda Lider Konumundaki Beú Ülke/Co÷rafya 1
Sadece 2009 yÕlÕndaki miktarlar
Yeni kapasite yatÕrÕmÕ

Almanya

Çin

ABD

øtalya

øspanya

Çin

ABD

øspanya

Almanya

Hindistan

Almanya

øtalya

Japonya

ABD

Çin

Almanya

Türkiye

Brezilya

Çek
Cumhuriyeti
Hindistan

ABD

Brezilya

Çin

Kanada

Fransa

Fransa

Almanya

ABD

Brezilya

Arjantin

Yenilenebilir güç kapasitesi (10 MW ve altÕ)

Çin

ABD

Almanya

øspanya

Hindistan

Yenilenebilir güç kapasitesi (tüm HES’ler )

Çin

ABD

Kanada

Brezilya

Japonya

Rüzgar enerjisi

ABD

Çin

Almanya

øspanya

Hindistan

Biyokütle gücü

ABD

Brezilya

Almanya

Çin

øsveç

Jeotermal güç

ABD

Filipinler

Endonezya

Meksika

øtalya

Almanya

øspanya

Japonya

ABD

øtalya

Çin

Türkiye

Almanya

Japonya

Yunanistan

Eklenen rüzgar enerjisi gücü
Eklenen Fotovoltaik (PV) güç
(úebekeye ba÷lÕ)
Eklenen güneú sÕcak su kapasitesi
Etanol üretimi
Biyodizel üretimi
2009 sonundaki mevcut kapasite

Fotovoltaik (PV) (úebekeye ba÷lÕ)
Güneú sÕcak su
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Son beú yÕlÕn verilerine göre (2004-2009 arasÕ); global YE kapasitesi; bu alandaki teknoloji türüne
ba÷lÕ olarak, yÕlda ortalama %10-%60 aralÕ÷Õnda artmaktadÕr. Bu artÕú hÕzÕ son yÕllarda oldukça
çarpÕcÕ düzeye ulaúmÕútÕr. Örne÷in Rüzgar Enerjisi (RE); 2009 yÕlÕnda son dört yÕla kÕyasla çok daha
hÕzlÕ artarak; tüm YE teknolojileri içinde en fazla kurulu güç ilavesi yapÕlan teknoloji olmuútur.
Bunun yanÕnda úebekeye ba÷lÕ fotovoltaik teknoloji ise son beú yÕlda ortalama %60 artÕú gösteren
lider teknolojilerden biri olmuútur. Kurulu güç kapasitesi bazÕnda toplamda düúük bir miktar teúkil
etmekle birlikte; yÕllÕk artÕú oranÕ bazÕnda %102 artÕú gösteren direkt kullanÕm amaçlÕ PV teknolojisi
ise, en fazla dikkat çeken teknolojilerden biri olmuútur (ùekil 2).

ùekil 2. YE teknolojilerinin kullanÕmÕnda son beú yÕldaki ortalama artÕúÕn, 2009 yÕlÕ artÕúÕ ile
kÕyaslanmasÕ.1
YE kullanÕmÕ; temel olarak dört önemli sektörde, klasik enerji kaynaklarÕnÕn yerini hÕzla almaktadÕr. Bu
sektörler sÕrasÕyla; güç üretim santralleri, ÕsÕtma-so÷utma uygulamalarÕ, taúÕma araçlarÕnda yakÕt (biyoyakÕt) kullanÕmÕ ve da÷ÕtÕk (úebekeden ba÷ÕmsÕz) güç üretimi, úeklinde sÕnÕflandÕrÕlmaktadÕr. Güç üretim
amaçlÕ santrallerde kullanÕlan YE teknolojileri; güneú, rüzgar, mini-hidro, biyokütle ve jeotermal
kaynaklÕ enerjileri ço÷unlukla tek baúÕna, bazen de birleúik (hibrid) olarak kullanmaktadÕr.

2009 yÕlÕ itibariyle, kurulu YE güç santralleri kapasitesi (büyük ölçekli hidroelektrik santraller dahil
olmak üzere); 1.230 GW seviyesine ulaúmÕútÕr. 2008 yÕlÕndan 2009 yÕlÕna geçerken, kapasitedeki
artÕú %7 seviyelerinde gerçekleúmiútir. Ancak sadece mini-hidro santraller (10 MW ve altÕ) toplama
eklendi÷inde, YE kurulu gücü dünya genelinde 305 GW seviyesinde, son yÕlda kurulu güçteki artÕú
ise %22 seviyesindedir. Bu úartlarda hesaplanan kurulu gücün ülke ve co÷rafyalara da÷ÕlÕmÕnda; AB
Ülkeleri ve Geliúmekte Olan Ülkeler; birbiri ile kÕyaslanabilir seviyede bir pay alÕrken; Çin tek baúÕna,
dünyada YE kurulu toplam kapasitesi bazÕnda öne çÕkan ülke konumundadÕr (ùekil 3).
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1

ùekil 3. YE güç üretim santralleri bazÕnda; kurulu kapasitelerin farklÕ co÷rafyalardaki payÕ .
YE ÕsÕtma-so÷utma pazarÕnda a÷ÕrlÕklÕ olarak güneú enerjisi (termal), biyokütle (biyogaz) ve jeotermal
enerji kullanÕlmaktadÕr. Bu uygulamalar su ve mekan ÕsÕtma-so÷utma olmak üzere dünyada milyonlarca
konut ve binada kullanÕlmaktadÕr. Sadece güneú enerjili sÕcak su sistemlerine bakÕldÕ÷Õnda, dünyada
(a÷ÕrlÕklÕ Çin’de olmak üzere) 70 Milyondan fazla mekanda kullanÕldÕ÷Õ belirtilmektedir. Son yÕllarda ise
YE teknolojileri endüstriyel proses için gerekli ÕsÕyÕ temin etmede (güneú enerjisi ve biyogaz) ve tarÕmsal
seralarÕn ÕsÕtÕlmasÕnda (güneú enerjisi ve jeotermal), yeni ticarileúen bir teknoloji olarak mekan
so÷utmasÕnda da (absorbsiyonlu so÷utma sistemi) kullanÕlmaktadÕr.
2008 yÕlÕ sonu verilerine göre; güneú enerjili sÕcak su teknolojilerinin kullanÕmÕnda; Çin, Almanya,
Türkiye, Brezilya ve Hindistan baúta olmak üzere, hÕzlÕ bir geliúim söz konusudur. Söz konusu
kullanÕm lideri olan ülkelerde mevcut kapasiteye yapÕlan ilavelerde aynÕ hÕzla gitmekte ve dünya
genelinde sadece 2008 yÕlÕnda ilave edilen kapasite; o yÕla kadar olan toplamÕn yaklaúÕk %20’sini
oluúturmaktadÕr (ùekil 4).

Biyokütleden yakÕt (etanol ve biyodizel) üretiminde 2009 yÕlÕnda, bir önceki yÕla göre sa÷lanan artÕú
%10 seviyelerine ulaúarak, önemli miktarlara ulaúÕlmÕútÕr. Global Etanol pazarÕ 76 Milyar Litre
olarak tahmin edilmekte ve 2009 yÕlÕnda üretilen toplam etanolün %88’lik kÕsmÕnÕ sadece ABD ve
Brezilya paylaúmaktadÕr. Son yÕllarda bu pazarda yer alan ülkeler arasÕnda Kanada, Belçika,
øngiltere, Hindistan, Avustralya, Kolombiya, øspanya ve Tayland bulunmaktadÕr. Global biyodizel
pazarÕ 2009 yÕlÕnda yaklaúÕk %9’luk bir artÕúla 16.6 Milyar Litre düzeylerine ulaúmÕú olup; AB
ülkeleri bu miktarÕn yaklaúÕk %50’sini üretmektedir. Biyokütle üretiminin yÕllara göre seyri ùekil
5’de gösterilmiútir.
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(a)

(b)

ùekil 4. Güneúli su ÕsÕtma sistemlerinin kullanÕm kapasitesinin ülke ve co÷rafyalara da÷ÕlÕmÕ (a) 2008
yÕlÕna kadar olan kapasite (b) 2008 yÕlÕnda ilave edilen kapasite 1.

ùekil 5. Biyokütle üretiminin yÕllara göre seyri 1.
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Maliyetler ve YatÕrÕm
2009 yÕlÕ itibariyle, YE Global pazarÕnda; güç santrali, ÕsÕtma-so÷utma ve biyoyakÕt sektörleri için
birim enerji üretim maliyetleri geniú bir aralÕkta de÷iúmektedir (Çizelge 3-5).

Çizelge 3. YE Güç Santrallerinde enerji üretim birim maliyeti
Teknoloji

Karakteristik bilgi

Maliyet
(¢/ kWh)
3-5

Büyük Hidroelektrik

Santral büyüklü÷ü: 10 MW - 18,000 MW

Küçük hidroelektrik

Santral büyüklü÷ü: 1-10 MW

Kara-üstü rüzgar

Türbin büyüklü÷ü: 1,5-3,5 MW, BÕçak çapÕ: 60-100 metre

Deniz-üstü rüzgâr

Türbin büyüklü÷ü: 1,5-5 MW, BÕçak çapÕ: 70-125 metre

Biyokütle enerjisi

Santral büyüklü÷ü 1-20 MW

Jeotermal enerji

Santral büyüklü÷ü: 1-100 MW, Tipler: ikili, tek- ve çift-flaú,
do÷al akÕú

Fotovoltaik (PV)

Hücre tipi ve verimlilik: kristal 12-18%; ince film 7-10%

ÇatÕ tipi PV

Pik kapasite: 2-5 kW

20-50

ùebekeye ba÷lÕ PV

Pik kapasite: 200 kW ile 100 MW arasÕ

15-30

Yo÷unlaútÕran Güneú
Santrali (CSP)

Pik kapasite: 50-500 MW (oluk tipi), 10-20 MW (kule tipi);
tipler: Oluk, kule, çanak

5-12
5-9
10-14
5-12
4-7
---

14-18
(oluk tip)

Çizelge 4. YE IsÕtma-So÷utma sektöründe enerji üretim birim maliyeti
Teknoloji

Karekteristik bilgi

Biyokütle ÕsÕsÕ

Santral büyüklü÷ü 1-20 MW

Maliyet
(¢/ kWh)
1-6

Güneú sÕcak su ÕsÕtma/so÷utma

Boyut:2-5 m2 (ev); 20-200 m2 (orta/çok aileli);0,5-2
MWth (geniú/bölgesel ÕsÕtma); Tipler: vakumlu tüp, düzçanak)

2-20 (ev)
1-15 (orta)
1-8 (geniú)

Jeotermal ÕsÕtma/so÷utma

Santral büyüklü÷ü 1-10 MW; Tipler: ÕsÕ pompalarÕ,
do÷rudan kullanÕm, chiller(so÷utucu)

Çizelge 5. YE BiyoyakÕt sektöründe enerji üretim birim maliyeti
Teknoloji

Karakteristik bilgi

Etanol

Besin stoku: úeker pancarÕ, úeker kamÕúÕ,
mÕsÕr, niúasta, süpürge darÕsÕ, bu÷day (ve
gelecekte selüloz)
Besin stoku: Soya, kolza tohumu, hardal
tohumu, palmiye ve atÕk bitki ya÷larÕ

Biyodizel
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Maliyet
(¢/ kWh)
30-50 dolar sent/litre (úeker) 60-80 dolar
sent/litre (mÕsÕr) (Benzin eúde÷eri)
40-80 dolar sent/litre (Dizel eúde÷eri)

0,5-2
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2009 yÕlÕ itibariyle, YE Global pazarÕnda; toplam yatÕrÕm 150 Milyar Dolar de÷erine ulaúmÕú olup,
yaklaúÕk son üç yÕlda, geçmiúteki tüm yatÕrÕmlarÕn iki katÕna çÕkmÕútÕr (ùekil 6). YatÕrÕmlarda
Almanya ve Çin baúÕ çekmekte olup, arkasÕndan sÕrasÕyla ABD, øtalya ve øspanya gelmektedir.

ùekil 6. Global YE yatÕrÕmlarÕnÕn yÕllara göre seyri 1.

østihdam ve Politikalar
2009 yÕlÕ itibariyle, Global YE sektöründe istihdam 3 Milyon kiúiye ulaúmÕútÕr. Toplam istihdamda
geliúmiú ülkeler ön sÕralarda olmakla birlikte, geliúmekte olan ülkelerde de YE fÕrsatlarÕ istihdama
yansÕmaya baúlamÕútÕr (Çizelge 6). Çin ve Brezilya bu fÕrsatlardan termal güneú enerjisi ve biyokütle
alanÕnda yo÷un olarak yararlanmaktadÕr. Bunun yanÕnda geliúmekte olan ülkelerde YE
teknolojilerinin kurulum, bakÕm ve iúletimi alanlarÕnda ciddi istihdam fÕrsatlarÕ ortaya çÕkmaktadÕr.
Her bir teknolojinin güç üretimine yönelik kullanÕlmasÕ durumunda, üretilen birim GWh baúÕna
ortalama istihdam yaratma miktarlarÕ (adam-yÕl/GWh bazÕnda) ùekil 7’de gösterilmiútir.
Çizelge 6. YE PazarÕ istihdam durumu 1
Sanayi

Dünya
genelinde
tahmini iú

Seçilen uluslararasÕ tahminler

BiyoyakÕtlar

> 1.500.00

Brezilya 730,000 úeker pancarÕ ve etanol üretimi için

Rüzgar enerjisi

> 500,000

Güneú sÕcak su
Fotovoltaik (PV)
Biyokütle enerjisi

~ 300,000
~ 300,000
-

Almanya 100,000; ABD 85,000; øspanya 42,000;
Danimarka 22,000; Hindistan 10,000
Çin 250,000
Almanya 70,000; ABD 7,000; øspanya 26,000
Almanya 110,000; ABD 66,000; øspanya 5,000;
Danimarka 22,000; Hindistan 10,000
Avrupa 20,000; ABD 8,000; øspanya 7,000
Almanya 9,000; ABD 9,000
øspanya 1.000; ABD 1.000

Hidrolik enerji
Jeotermal
Termal güneú santrali
Toplam

~ 2,000
> ~ 3.000.000
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ùekil 7. Global YE istihdamÕnÕn farklÕ teknolojiler için birim GWh üretim baúÕna ortalama de÷er ve
sÕnÕrlarÕ2.

KUTU-1: Alman Yenilenebilir Enerji Sektöründe østihdam Rekoru3
Alman Çevre BakanÕ Norbert Roettgen yaptÕ÷Õ bir açÕklamada; BakanlÕ÷Õ tarafÕndan yapÕlan bir
çalÕúmaya göre, Alman yenilenebilir enerji sektöründe çalÕúan kiúi sayÕsÕnÕn beklentilerin de üzerinde
gerçekleúerek 340.000 kiúiye ulaútÕ÷ÕnÕ söyledi. Bu yüksek rakamÕn içinde proje danÕúmanlÕ÷Õ, üretim ve
kurulum gibi bir çok farklÕ iú kolu bulunmakta. Rakamlar Avrupa'nÕn en büyük ekonomisi olan
Almanya'da 2004 yÕlÕndan bu yana sektördeki istihdamÕn iki kattan daha fazla arttÕ÷ÕnÕ göstermekte.
Ülkede 2004 yÕlÕnda yenilenebilir enerji sektöründeki çalÕúan sayÕsÕ 157.000 iken bu rakam 2008
yÕlÕnda 250.000'e ulaúmÕútÕ. Beklentiler 2020 yÕlÕnda bu rakamÕn 500.000'i aúabilece÷i yönündeydi.
2000 yÕlÕnda ülkede yürürlü÷e giren ve ülkenin yenilenebilir enerji kullanÕmÕ ile bu alana yönelik
sanayinin güçlendirilmesini hedefleyen bu amaçla sektöre yönelik önemli teúvikler getiren Yenilenebilir
Enerji KaynaklarÕ YasasÕnÕn (Erneuerbare-Energien-Gesetz) yürürlü÷e girmesinin ardÕndan ülkenin
yenilenebilir enerji sektörü hÕzlÕ bir büyüme ivmesi yakalamÕútÕ. Her ev ve iúyerini potansiyel bir enerji
üreticisi haline getiren yasanÕn hedeflerinden biri olan toplam enerji kullanÕmÕnda 2010 yÕlÕnda % 12,5
oranÕna ulaúma hedefi ise 2007 yÕlÕnÕn ortasÕnda aúÕlabilmiúti.

Son beú yÕllÕk zaman periyotunda YE pazarÕnÕ teúvik amaçlÕ politikalar ülkeler bazÕnda çarpÕcÕ úekilde
geliúmiútir. 1980 ve hatta 1990 yÕllarÕnda sadece birkaç ülkede mevcut teúvik politikalarÕ 2005
yÕlÕnda 55 ülkeye, 2010 yÕlÕnda ise yaklaúÕk iki kat artÕúla 100 ülkeye yayÕlmÕútÕr. Türkiye’nin de dahil
oldu÷u geliúmekte olan ülkelerde teúvik mekanizmalarÕ konusunda bir yarÕú söz konusudur (Çizelge
6).

2

Max Wei, Shana Patadia, Daniel M.Kammen, Energy Policy 38, p. 919–931, 2010.
http://www.euractiv.com.tr/cevre/article/alman-yenilenebilir-enerji-sektoru-istihdam-rekoru-krd012766, 2010.
3
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YE pazarÕnÕ teúvik amaçlÕ politikalardan en önemlisini günümüzde gelece÷e yönelik kullanÕm
taahhütleri oluúturmaktadÕr. Örne÷in AB ülkeleri 2020 yÕlÕna kadar toplam enerji tüketimlerinin
%20’lik kÕsmÕnÕ YE kaynaklÕ enerjilerden temin etme taahhüdünde bulunmuúlardÕr. Ülkeler bazÕnda
bu taahhüt ve hedeflerin da÷ÕlÕmÕ ùekil 7’de gösterilmiútir.

ùekil 7. AB ülkelerinin toplam enerji tüketimlerinde YE kullanÕmÕnÕn payÕ konusundaki taahhüt ve
hedefleri1.

Dünyada YE hedef/taahhüt bazlÕ politikalar konusunda çok farklÕ yaklaúÕmlar söz konusudur.
Türkiye YE pazarÕnda henüz önünü göremedi÷inden dolayÕ, RE güç kapasitesini 2023 yÕlÕnda 20 GW
seviyesine ulaútÕrma dÕúÕnda, bir politika belirleyememiútir. Çizelge 8’de ülkelerarasÕ taahhüt
politikalarÕndaki farklÕlÕ÷a örnek olmak üzere, seçili bazÕ ülkeler ve Türkiye’ye ait YE hedefleri
sunulmuútur.
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Çizelge 8. Seçilmiú bazÕ ülkelerde YE güç miktarÕ konusunda taahhüt bazlÕ hedeflenen miktarlarÕ 1
.
Ülke
Hedef/Taahhüt
øsrail
øtalya
Japonya
Ürdün
Kenya
Güney Afrika
Güney Kore
Sri Lanka
øspanya
øsveç
Tayland

Tunus
Türkiye

Güneú PV: 2020 yÕlÕna kadar 10-20%
Güneú PV: 2016 yÕlÕna kadar 3 GW
Güneú PV: 2010 yÕlÕna kadar 4,8 GW; 2020 yÕlÕna kadar 14 GW ve 5,3 milyon ev; 2030
yÕlÕna kadar 53 GW
Rüzgar: 600-1.000 MW; Güneú PV: 300-600 MW; AtÕk Enerji: 30-50 MW
Yenilenebilir kapasite: 2012 yÕlÕna kadar double kurulu gücü; jeotermal güç: 2030
yÕlÕna kadar 4 GW
Yenilenebilir kapasite: 2023 yÕlÕna kadar 3.100 MW; Rüzgar dahil 500 MW ve 50 MW
CSP
Güneú PV: 2012 yÕlÕna kadar 1,3 GW
yenilenebilir enerji ile hizmet kÕrsal kapalÕ Õzgara hanelerin offgrid payÕ: 2010 yÕlÕna
kadar %6 ve 2016 yÕlÕna kadar %10
Rüzgar: 2020 yÕlÕna kadar 20 GW; Güneú PV: 2020 yÕlÕna kadar 10 GW; CSP: 2010
yÕlÕna kadar 500 MW
Yenilenebilir jenerasyon: 2015 yÕlÕna kadar 10 TWh; Rüzgar: 2020 yÕlÕna kadar 30
TWh (20 TWh açÕkdeniz, 10 TWh kapalÕ)
Güneú PV: 2011 yÕlÕna kadar 0,005 GW, 2016 yÕlÕna kadar 0,095 GW, 2022 yÕlÕna
kadar 0,500 GW Rüzgar: 2011 yÕlÕna kadar 0,115 GW, 2016 yÕlÕna kadar 0,375 GW,
2022 yÕlÕna kadar 0,800 GW Hidro: 2011 yÕlÕna kadar 0,185 GW, 2016 yÕlÕna kadar
0,281 GW, 2022 yÕlÕna kadar 0,324 GW Biokütle: 2011 yÕlÕna kadar 2.8 GW, 2016
yÕlÕna kadar 3,22 GW, 2022 yÕlÕna kadar 3,7 GW Biogaz: 2011 yÕlÕna kadar 0,06 GW,
2016 yÕlÕna kadar 0,09 GW, 2022 yÕlÕna kadar 0,12 GW
Rüzgar: 330 MW; Güneú PV: 0,015 GW; Güneú SÕcak Su: 740.000 m2 (2011 yÕlÕ
boyunca)
Rüzgar: 2023 yÕlÕna kadar 20 GW

Anahtar Not-1: YE Teknolojileri KÕrsal Bölgeler
øçin Önemli FÕrsatlar Sunuyor.
Geliúmekte olan ülkelerde, metropol alanlardan uzak bölgelerde, úebeke elektri÷inin güvenli kullanÕmÕ
her zaman mümkün de÷ildir. YE teknolojilerinin úebeke sistemlerine bu tür bölgelerde entegrasyonu çok
uzun yÕllarÕ alabilmektedir. Bu nedenle tüm dünyada kÕrsal bölgeler, YE enerji pazarÕnda mevcut
fÕrsatlardan yo÷un pay almaktadÕr. Elektri÷in ekonomik ve güvenli olmadÕ÷Õ bu tür bölgelerde yo÷un bir
YE teknoloji çözümü söz konusudur. Gerçekte dünya genelinde gerek ekonomik yetersizliklerden,
gerekse co÷rafi sÕnÕrlamalardan elektri÷in ulaúamadÕ÷Õ milyonlarca nüfus söz konusudur (ùekil 8).
GAP ve dolayÕsÕyla TRC-2 Bölgesi illerinde merkezden uzak noktalarda da÷ÕtÕk úebekeden ba÷ÕmsÕz YE
teknolojileri için önemli fÕrsatlar söz konusudur. KullanÕm alanÕna ba÷lÕ olarak önerilen YE teknolojik
çözümleri Çizelge 9’da, birim enerji üretim maliyetleri ise Çizelge 10’da sunulmuútur. Bunun yanÕnda bir
kÕsmÕ sÕnÕr komúularÕmÕz olan Ortado÷u Ülkelerinde elektri÷in ulaúamadÕ÷Õ co÷rafyalara yönelik
teknoloji ihracatÕ açÕsÕndan da önemli fÕrsatlar söz konusudur. KÕrsal bölge odaklÕ YE teknolojisi
uygulamalarÕna yönelik seçilmiú bazÕ görüntüler ùekil 9’da sunulmuútur.
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ùekil 8. FarklÕ co÷rafyalarda elektriksiz yaúam süren nüfus da÷ÕlÕmÕ4.
Çizelge 9. KÕrsal Bölgelere yönelik YE teknoloji kullanÕm alanlarÕ ve önerilen çözümler.
KullanÕm AlanÕ
AydÕnlatma ve di÷er küçük
ölçekli elektrik ihtiyaçlarÕ
(ev, okul, sokak aydÕnlatma,
telekominikasyon, el
aletleri, aúÕ depolama)
øletiúim (televizyon, radyo,
cep telefonlarÕ)

Piúirme (Ev tipi ya da ticari
soba/fÕrÕn)

IsÕtma ve So÷utma (tarÕmsal
kurutma, di÷er tarÕmsal
iúlemler ile sÕcak su temini)

Küçük ölçekli sanayi için
güç temini
Su Pompalama (tarÕmsal
sulama ve içme suyu
temini)

Uygulanabilir YE Çözümü























hidroelektrik (piko ölçekli, mikro ölçekli, küçük ölçekli)
ev ölçekli fermantasyonla (çürütücülerle) biyogaz
gaz motoru ile küçük ölçekli biyokütle gazlaútÕrÕcÕ
köy ölçekli úebeke ve güneú / rüzgar hibrit sistemleri
solar ev sistemleri
hidroelektrik (piko ölçekli, mikro ölçekli, küçük ölçekli)
ev ölçekli fermantasyonla biyogaz
gaz motoru ile küçük ölçekli biyokütle gazlaútÕrÕcÕ
köy ölçekli úebeke ve güneú / rüzgar hibrit sistemleri
solar ev sistemleri
Verimlili÷i arttÕrÕlmÕú (%25 ve üzeri) odun, bitki atÕklarÕ ve
yakÕt sobasÕ
ev ölçekli fermantasyonla (çürütücülerle) biyogaz
güneú ocaklarÕ
yüksek verimli soba
küçük ve orta ölçekli fermantasyonla (çürütücülerle) biyogaz
güneú enerjili kurutucular
güneú enerjili su ÕsÕtÕcÕlarÕ
GÕdalarÕn muhafazasÕ için buz eldesi
Mini yenilenebilir enerji úebekeleri ile fan/vantilatör çalÕútÕrma
Küçük elektrik úebekesi sistemleri ile entegreli mikro-hidro,
gazlaútÕrÕcÕ, gaz türbinleri ya da büyük biyo-çürütücüler
mekanik rüzgar pompalarÕ
PV güneú pompalarÕKüçük elektrik úebekesi sistemleri ile
entegreli mikro-hidro, gazlaútÕrÕcÕ, gaz türbinleri ya da büyük
biyo-çürütücüler

4

Development Needs Sustainable Energy Report, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development,
2008
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Çizelge 10. KÕrsal Bölgelere yönelik YE sektöründeki enerji üretim birim maliyeti 1.
Teknoloji
Mini - Hidro
Mikro - Hidro
Pico - Hidro
Biyogaz Çürütücü (Digester)
Biyokütle GazlaútÕrÕcÕ
Küçük Rüzgar Türbini
Ev Rüzgar Türbini
Köy ölçekli mini úebeke
Güneú Ev Sistemi

Karakteristik Bilgi

Maliyet
(dolarsent/ kWh)
5 - 12
7 - 30
20 - 40
8 - 12
15 - 25
15 - 35
25 - 100
40 - 60

Tesis Kapasitesi: 100 - 1.000 kW
Tesis Kapasitesi: 1 - 100 kW
Tesis Kapasitesi: 0,1 - 1 kW
Digester Boyutu: 6 - 8 m 3
Boyut: 20 – 5.000 kW
Türbin Boyutu : 3 - 100 kW
Türbin Boyutu : 0,1 - 3 kW
Sistem Boyutu: 10 - 1.000 kW
Sistem Boyutu: 20 - 100 W

ùekil 9. KÕrsal bölge odaklÕ YE kullanÕm ve istihdamÕna yönelik bazÕ görüntüler.
Anahtar not sonu

25

TRC2 (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA) BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU

YE Sektörü ProjeksiyonlarÕ
Klasik enerji kaynaklarÕna dayalÕ güç santrallerinin maliyeti günümüzde YE kaynaklÕ santrallere
nazaran düúük olmasÕna karúÕn, gelecekte teknoloji maliyetlerinde azalma potansiyeli düúük olarak
gözükmektedir. Bu tür santrallerde teknolojik geliúmelere ba÷lÕ olarak verim de÷erlerindeki
iyileúmeden dolayÕ rutin bir maliyet düúüúü beklenmektedir (Çizelge 11).

Çizelge 11. Klasik enerjiye dayalÕ santrallerde yatÕrÕm maliyetlerinin mevcut ve gelecekteki tahmini
seyri.
Verim (%)
Kömür Santrali
Kondensasyon KazanÕ

Linyit Santrali
Kondensasyon KazanÕ

Do÷al Gaz Çevirim
Kombine

2005

2010

2020

2030

2040

2050

45

46

48

50

52

53

YatÕrÕm Maliyeti ($/kW)

1,32

1,23

1,19

1,16

1,13

1,1

CO2 emisyon ücreti dahil olmak
üzere elektrik maliyeti (cents/kWh)

6,6

9

10,8

12,5

14,2

15,7

CO2 emisyon (g/kWh)
Verim (%)

744
41

728
43

697
44

670
44,5

644
45

632
45

YatÕrÕm Maliyeti ($/kW)

1,57

1,44

1,38

1,35

1,32

1,29

CO2 emisyon ücreti dahil olmak
üzere elektrik maliyeti (cents/kWh)

5,9

6,5

7,5

8,4

9,3

10,3

CO2 emisyon (g/kWh)

975

929

908

898

888

888

Verim (%)
YatÕrÕm Maliyeti ($/kW)
CO2 emisyon ücreti dahil olmak
üzere elektrik maliyeti (cents/kWh)

57
690
7,5

59
675
10,5

61
645
12,7

62
610
15,3

63
580
17,4

64
550
18,9

CO2 emisyon (g/kWh)

354

342

330

325

320

315

YE kaynaklÕ güç santrallerine yönelik yatÕrÕm maliyetleri teknoloji türü yanÕnda, kurulu toplam güç
kapasitesine de ba÷lÕ olarak de÷iúmektedir. Günümüzde rüzgar enerjisi santralleri teknolojisi
nispeten oturmuú ve dünyada en yaygÕn kullanÕlan YE santral teknolojisidir. Hali hazÕrda birim
yatÕrÕm maliyeti en düúük YE teknolojisidir. Gelecek 40 yÕlda halen ciddi maliyet düúüúleri
beklenmektedir.
Di÷er yaygÕn kullanÕlan PV santral teknolojisinin yakÕn gelecekte yüksek verimli ince film
teknolojisindeki ilerleme sayesinde, bugüne kÕyasla önemli seviyede ucuzlayaca÷Õ öngörülmektedir.
Direkt güneú ÕúÕnÕmÕna dayalÕ çalÕúan yo÷unlaútÕran güneú enerjisi teknolojisi (termal GE santralleri)
için orta seviyede bir ucuzlama beklenmektedir. Benzer úekilde biyokütle enerjisine dayalÕ
santrallerdeki ucuzlama sÕnÕrlÕ kalacak gibi gözükmektedir (Çizelge 12).
YE Güç Santrallerinin istihdam oluúturma potansiyellerine bakÕldÕ÷Õnda ise; termal güneú enerjisi
santralleri GWh baúÕna en fazla iú olana÷Õ sa÷layan teknolojidir. Klasik yakÕtlarla çalÕúan teknolojiler
(kömür, do÷algaz vb) ise; istihdam potansiyeli açÕsÕndan çok gerilerde kalmaktadÕr (Çizelge 13).
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Çizelge 12. YaygÕn kullanÕlan YE teknolojilerine dayalÕ santrallerde yatÕrÕm maliyetlerinin mevcut ve
gelecekteki tahmini seyri.
Fotovoltaik Güneú Enerjisi
Toplam Kurulum Kapasitesi (GW)
YatÕrÕm Maliyetleri ($/kW)
øúletme ve BakÕm Maliyeti ($/kWa)
Rüzgar Enerjisi
Kurulum Gücü (Kara + Deniz)
KÕyÕda/Karada Rüzgar
Toplam Kurulum Kapasitesi (GW)
YatÕrÕm Maliyetleri ($/kW)
øúletme ve BakÕm Maliyeti ($/kWa)
AçÕk Denizde Rüzgar
Toplam Kurulum Kapasitesi (GW)
YatÕrÕm Maliyetleri ($/kW)
øúletme ve BakÕm Maliyeti ($/kWa)
Termal Güneú Enerjisi
Toplam Kurulum Kapasitesi (GW)
YatÕrÕm Maliyetleri ($/kW)
øúletme ve BakÕm Maliyeti ($/kWa)
Biyokütle Enerjisi
Biyokütle (Elektrik Santrali)
Toplam Kurulum Kapasitesi (GW)
YatÕrÕm Maliyetleri ($/kW)
øúletme ve BakÕm Maliyeti ($/kWa)
Biyokütle (IsÕ + Elektrik Santrali)
Toplam Kurulum Kapasitesi (GW)
YatÕrÕm Maliyetleri ($/kW)
øúletme ve BakÕm Maliyeti ($/kWa)

2005

2010

2020

2030

2040

2050

5,2
6,6
66

21
3,76
38

269
1,66
16

921
1,28
13

1.799
1,14
11

2.911
1,08
10

2005

2010

2020

2030

2040

2050

59

164

893

1.622

2,220

2,733

59
1,51
58

162
1,37
51

866
1,18
45

1.508
1,11
43

1.887
1,09
41

2.186
1,09
41

0,3
3,76
166
2005

1,6
3,48
153
2010

27
2,6
114
2020

114
2,2
97
2030

333
1,99
88
2040

547
1,89
83
2050

0,53
7,53
300

5
6,34
250

83
5,24
210

199
4,43
180

468
4,36
160

801
4,32
155

2005

2010

2020

2030

2040

2050

21
3,04
183

35
2,75
166

56
2,53
152

65
2,47
148

81
2,44
147

99
2,415
146

32
5,77
404

60
4,97
348

177
3,86
271

275
3,38
236

411
3,11
218

521
2,95
207

Çizelge 13. YE ve Klasik Enerji teknolojilerine dayalÕ santrallerde istihdam potansiyeli
Ekipman
Ömrü (yÕl)
40

Toplam adam-yÕl/GWh*

EPRI 2001

Kapasite
Faktörü
85%

WGA 2005
EPRI 2001
NREL 2008
EWEA 2008
REPP 2001
CALPIRG 2002
ACEEE 2008

90%
20%
40%
35%
80%
85%
100%

40
25
25
25
40
40
20

0,25
0,23
0,40
0,26
0,11
0,11
0,17

Teknoloji Tipi

Kaynak

Biyokütle
Jeotermal
Güneú-PV
Güneú-Termal
Rüzgar
Kömür
Do÷al gaz
Enerji Verimlili÷i

*YÕllÕk çalÕúma saati kabulü: 2.000 saat
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YaygÕn kullanÕlan YE kaynaklÕ güç santralleri dÕúÕnda nispeten sÕnÕrlÕ kullanÕm bulan Jeotermal ve
Okyanus enerjisi kullanan güç santrallerinin yatÕrÕm maliyetleri çok yüksektir. Okyanus enerjisi için
gelecekte önemli seviyede bir ucuzlama beklenmektedir. Jeotermalde düúüú sÕnÕrlÕ oranda
beklenmektedir. Di÷er taraftan oturmuú bir teknolojiye sahip ve dünya genelinde yo÷un kullanÕm
alanÕ bulan hidroelektrik santrallerde gelecekte maliyet artÕúÕ beklenmektedir. Bu artÕú, arazi
maliyetlerinin artacak olmasÕ ve çok büyük alana gereksinim duymasÕ nedeniyle, özellikle büyük
güçlü hidrolik santrallere yönelik olarak beklenmektedir. Hidrolik enerjide gelecekteki trendin, bu
nedenle mini ya da mikro hidro santrallere do÷ru kaymasÕ beklenmektedir (Çizelge 14).

Çizelge 14. Di÷er YE teknolojilerine dayalÕ santrallerde yatÕrÕm maliyetlerinin mevcut ve gelecekteki
tahmini seyri.
Hidrolik Enerji

2005

2010

2020

2030

2040

2050

Toplam Kurulum Kapasitesi (GW)

878

978

1.178

1.300

1.443

1.565

YatÕrÕm Maliyetleri ($/kW)

2.760

2.880

3.070

3.200

3.320

3.420

øúletme ve BakÕm Maliyeti ($/kWa)

110

115

123

128

133

137

2005

2010

2020

2030

2040

2050

Toplam Kurulum Kapasitesi (GW)

0,27

0,9

17

44

98

194

YatÕrÕm Maliyetleri ($/kW)

9,04

5,17

2,91

2,24

1,87

1,67

øúletme ve BakÕm Maliyeti ($/kWa)

360

207

117

89

75

66

2005

2010

2020

2030

2040

2050

Toplam Kurulum Kapasitesi (GW)

8,7

12

33

71

120

152

YatÕrÕm Maliyetleri ($/kW)

17,44

15,04

11,56

10,15

9,49

8,98

øúletme ve BakÕm Maliyeti ($/kWa)

645

557

428

375

351

332

Toplam Kurulum Kapasitesi (GW)

0,24

1,7

13

38

82

124

YatÕrÕm Maliyetleri ($/kW)

17,5

13,05

9,51

7,95

6,93

6,31

øúletme ve BakÕm Maliyeti ($/kWa)

647

483

351

294

256

233

Okyanus Enerjisi

Jeotermal Enerji
Jeotermal (Elektrik Santrali)

Jeotermal (IsÕ + Elektrik Santrali)

Güneú enerjisi teknolojilerinde sa÷lanacak geliúmenin; modül ve kolektör reel sermaye
maliyetlerinde sa÷layaca÷Õ oransal düúüú; 2007 yÕlÕ maliyetleri bir birim kabul edilerek hesaplanmÕú,
ve sonuçlarÕ ùekil 10’da sunulmuútur.
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ùekil 11. FarklÕ güneú enerjisi teknolojilerinin reel sermaye maliyetlerindeki tahmini seyir.
Di÷er taraftan farklÕ elektrik üretim teknolojilerinin kullanÕcÕya ulaúma birim maliyetlerine yönelik
2012 ve 2030 yÕlÕ projeksiyonlarÕ ùekil 12’de sunulmuútur.

ùekil 12. FarklÕ üretim teknolojilerinin kullanÕcÕya ulaúma birim maliyetleri için öngörülen seyir.
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YE sektörüne yönelik yatÕrÕmlarda gelecek 10 yÕl için özellikle güneú, rüzgar ve biyokütle alanlarÕnda
yatÕrÕm ve istihdamda 2009 yÕlÕndaki duruma kÕyasla 2 kat ve üstü artÕú beklenmektedir (ùekil 13 ve
Çizelge 15).

ùekil 13. Global YE sektöründe yatÕrÕmlarÕn gelecek 10 yÕla ait öngörüsü (rakamlar milyar-dolar olarak
verilmiútir).

Çizelge 15. Global YE sektöründe PV ve rüzgar enerjisi alanÕndaki istihdamÕn gelecek 10 yÕla ait
öngörüsü.

2009 (Mevcut)

2019 (Tahmin)

Fotovoltaik (PV)

267.562

2.178.919

Rüzgar Enerjisi

563,.77

1.122.815

Toplam

831.139

3.301.734

østihdama yönelik yeni iú olanaklarÕ konusunda 2030 yÕlÕna kadar her bir yÕl baúÕna düúen yeni iú
sayÕsÕ konusunda çarpÕcÕ projeksiyonlar söz konusudur (ùekil 14).
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ùekil 14. Global YE sektöründe ortaya çÕkan yÕllÕk istihdama yönelik 2030 yÕlÕna kadar olan projeksiyon.
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TRC-2 Bölgesi Proje FÕrsatÕ-1: AkÕllÕ ùebeke (Smart
Grid) Teknolojisi
Büyük ölçekte veya bir úehrin tümünü kapsayan solar panellerin etkin bir úekilde kullanÕmÕ için smart
grid denilen bir enerji tüketim úemasÕ oluúturulabilir. Bu kapsamda enerji da÷ÕtÕmÕ merkezi sistemden
farklÕ olarak da÷ÕtÕk úekilde yapÕlabilir. Örnek olarak her mahalle veya yerel birim kendi ihtiyaçlarÕna
göre otonomik bir tavÕr sergileme yetisine sahip olmalÕdÕr. Smart Grid (akÕllÕ grid) sisteminde iki yönlü
haberleúme aracÕlÕ÷Õyla üretici olan santraller ve tüketiciler arasÕnda iletiúim sa÷lanabilir. Örne÷in,
elektrikli ev cihazlarÕ akÕllÕ sayaçlar sayesinde üretimin ucuz oldu÷u saatlerde yo÷un tüketim
gerçekleútirebilir. Benzer úekilde üretim tesisleri grid üzerindeki elektrik akÕúÕ hakkÕnda anlÕk bilgiler
alarak tüketimin nerede yo÷unlaútÕ÷Õ, ne kadar enerji açÕ÷Õ oldu÷u bilgilerini çÕkartarak üretim
kapasitesini artÕrabilirler. Bütünleúik bir sistem olarak ele alÕnmasÕ gereken Smart gridler önemli
bileúenlerden oluúmaktadÕr. øleri kontrol sistemleri, entegre haberleúme teknolojileri, akÕllÕ cihazlar ve
sayaçlar, karar destek programlarÕ ve arayüzler, yeni ve geliúmiú grid bileúenleri bunlardan en temel
olanlarÕdÕr. Smart grid bileúenleri ùekil 1’ de gösterilmektedir.

Yeni ve øleri
Grid
Bileúenleri

øleri Kontrol
Sistemleri

Smart Grid
Bileúenleri

AkÕllÕ cihazlar
ve AkÕllÕ
ölçerler

Entegre
øletiúim
Teknolojileri

Karar destek
ve arayüz
programlarÕ

ùekil 15. Smart-grid bileúenleri.
Smart gridler tek kaynaktan üretilen örne÷in hidroelektrik veya termik santralden üretilen elektrik
enerjisinin optimum kullanÕmÕnÕ sa÷lamanÕn yanÕsÕra kaynaklarÕn çeúitlendi÷i yenilenebilir enerji
üretiminin düúük maliyetli ve yüksek verimli gerçekleúmesini de sa÷layabilir. Örne÷in gün ÕúÕ÷ÕnÕn
mevcut oldu÷u saatlerde güneú enerjisi kaynaklarÕ, rüzgarÕn oldu÷u gece saatlerinde rüzgar
türbinleri kullanÕlarak enerji verimlili÷i artÕrÕlabilir. Bu sayede yüksek maliyetli olan enerji depolama
iúleminden de kaçÕnmak mümkün olabilmektedir.
Smart gridlerde çok sayÕda enstrüman ve sensör gibi cihazlar kontrol sa÷lamayÕ amaçlamaktadÕr. Sistem
üzerindeki kontrol ve gözlemlemeyi kolaylaútÕrmak amacÕyla bilgi teknolojilerinden yo÷unluklu olarak
faydalanÕlmaktadÕr. Bilgi teknolojileri bu cihazlarÕn haberleúmesi ve toplanan bilgilerin
anlamlandÕrÕlmasÕndan ve karar-destek süreçlerinin yönetiminden sorumludur. Elde edilen ham
bilgilerin anlamlÕ bilgilere dönüúmesi ontolojiler sayesinde sa÷lanÕr. Bu ontolojileri gerçekleútirebilmek
amacÕ ile veriler belli formatlarda tutulmalÕdÕr. Bu konuda aúa÷Õda belirtilen bazÕ standartlar ortaya
çÕkmÕútÕr:

OASIS EnergyInterop enerji kullanÕmÕ için XML veri formatÕdÕr.

IEEE P2030 standardÕ smart gridler için ortaya atÕlan ve kaynaklarÕn verimli kullanÕmÕnÕ
sa÷layan veri analizi standardÕdÕr.
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Smart Grid uygulamalarÕ ülkemizde akÕllÕ sayaçlar kullanÕmÕnÕn artÕrÕlmasÕ ile yaygÕnlaútÕrÕlabilir.
AkÕllÕ sayaçlarÕn fiyatlarÕ 50 TL’ nin altÕndadÕr. AkÕllÕ sayaç kullanÕmÕ Smart grid sisteminin
kullanÕcÕya dönük yüzüdür. Genellikle sayaç ücreti kullanÕcÕdan talep edilir ve bu miktar kÕsa bir
sürede kullanÕcÕ faturalarÕndaki azalma sayesinde bu miktarÕ geri kazanÕr.
Smart Grid sistemi için ülkeler, altyapÕ bazÕnda bazÕ yatÕrÕmlar yapmak durumundadÕr. Bu altyapÕ,
enerji úebekesindeki tüketim miktarÕ, kaçaklar ve ihtiyaçlar ile ilgili anlÕk bilgileri bir arúivde
toplayÕp karar almada kullanmayÕ sa÷lar. Bunun yanÕsÕra sistem hakkÕndaki istatistikler ve úebekeyi
geliútirme, bakÕm ve onarÕmÕ kolaylaútÕrmak gibi artÕ avantajlarÕ da bulunmaktadÕr. Bu konuda
çeúitli ülkelerin yatÕrÕmlarÕ aúa÷Õdaki gibidir:

Avustralya 100 milyon dolar

Güney Kore 65 milyon dolar – pilot uygulama

ABD 100 milyon dolar/yÕl

Çizelge 16. Smart grid teknolojisinin uygulanabilirli÷ine yönelik de÷erlendirmeler.
Özellik

AçÕklama

Yinelenebilirlik

Smart gridler bir pilot bölgede denendikten sonra benzer ölçekteki bölgelere
kolaylÕkla uygulanabilir.
Smart grid uygulamalarÕ modüler donanÕmlar içermesi dolayÕsÕ ile geniúletilebilir
ve ölçeklendirilebilir yapÕdadÕr. Ancak bu konuda ortaya atÕlan standartlarÕn fazla
olmasÕndan dolayÕ uyum sorunu potansiyel bir problemdir.
Smart gridlerde en önemli risk operasyonel olanÕdÕr. Çünkü yeni sistemin
iúletilmesi ve gözlenmesi kaliteli ve yetiúmiú insan gücüne de ba÷lÕdÕr. KÕrsal
kesimlerde ve az geliúmiú bölgelerde bu sorun karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. ønsanlarÕn
kullanÕm alÕúkanlÕklarÕnÕ de÷iútirmeden teknolojik dönüúüm ve geçiú süreci iyi
planlanmÕú olmalÕdÕr. Kurumsal anlamda ele alÕnmasÕ gereken riskler örne÷in
enerji üretim ve da÷ÕtÕm kurumlarÕnÕn farklÕ tüzel kiúilikler olmasÕ ve kimisinin özel
sektör di÷er bir kÕsmÕnÕn ise kamuda olmasÕ politik ve finansal riskler
getirmektedir. En düúük risk teknoloji alanÕnda öngörülmektedir. Teknolojik
ürünlerin belli standartlara uyumlu olmasÕ ve eski teknolojilerle uyum sa÷lamasÕ
bu noktada ele alÕnmasÕ gereken bir risktir.
HazÕrlÕk düzeyinde ilgili devlet kurumlarÕnÕn giriúimde bulunmasÕ ve özel sektöre
teúviklerde bulunmasÕ gerekir. AyrÕca bu süreç boyunca araútÕrma ve geliútirmenin
devam edebilmesi için üniversitelerden yararlanmak gerekir.
Bu konudaki standartlar yeni oldu÷undan uluslararasÕ karúÕlaútÕrma ölçütleri
geliútirilmektedir. Bunlardan ABD’ de uygulanan EPRI, Avrupa’ da IPTS ve GeSI
projeleri dünya çapÕnda olmak üzere 2020 ve 2030 yÕllarÕna kadar sürecek Smart
grid dönüúüm sürecinde karúÕlaútÕrma kriterleri olabilir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarÕnÕ Gride entegre edilmesi. øletim ve da÷ÕtÕm
kayÕplarÕnÕn önlemesi. øste÷e ba÷lÕ ihtiyaçlara cevap veren grid, enerji yükünün üst
sÕnÕrÕnÕ anlÕk olarak belirleyebilmelidir.
østihdam yaratma potansiyeli yüksektir. Smart grid kurulumu için endüstriyel
yatÕrÕmlar gerekmektedir. Örne÷in akÕllÕ sayaçlar üretilmeli, kablolu veya kablosuz
haberleúme cihazlarÕ sa÷lanmalÕdÕr. KullanÕcÕlar az yo÷un saatlerde veya üretim
fazlasÕ enerjiyi tüketmeleri durumunda fiyat indirimi gibi teúvikler almaktadÕr.

Geniúletilebilme
Riskler

HazÕrlÕk düzeyi
KarúÕlaútÕrma
Ölçütleri
Potansiyel
Etki/Faydalar
Finansal Etki
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TRC-2 Bölgesi Proje FÕrsatÕ-2: YE sistemlerine
yönelik yazÕlÕm/tasarÕm geliútirme
YazÕlÕm, programlarÕn ve bunlara ait verilerin birlikte bilgisayar kaynaklarÕnÕ istenilen do÷rultuda
kullanmasÕnÕ sa÷layan komutlar bütünüdür. Bilgisayar yazÕlÕmlarÕ çeúitli úekillerde olabilmektedir.
Sistem yazÕlÕmlarÕ, uygulama yazÕlÕmlarÕ, programlama dilleri, cihaz sürücüleri ve program geliútirme
ortamlarÕ gibi. Uygulama yazÕlÕmlarÕ genellikle son kullanÕcÕlara yönelik yazÕlÕmlardÕr örne÷in Microsoft
ofis yazÕlÕmlarÕ. Enerji yönetimi, planlama, kontrolü ve verimlili÷i konusunda çok çeúitli yazÕlÕmlar
bulunmakta ve bunlar uygulama yazÕlÕmÕ sÕnÕfÕna girmektedir. YE ve enerji verimlili÷i alanÕndaki
yazÕlÕmlar aúa÷Õdaki sÕnÕflandÕrmaya tabi tutulabilmektedir:

Simülasyon araçlarÕ

Ekonomik de÷erlendirme

Planlama ve analiz

Kontrol/gözetleme yazÕlÕmlarÕdÕr.
Bu yazÕlÕmlarÕ seçerken kalite düzeyini, yaygÕnlÕ÷ÕnÕ ve uluslararasÕ standartlara uyumlulu÷unu
araútÕrmak gerekir. UluslararasÕ standartlar iki yönlü olarak ele alÕnabilir:

YE ve enerji verimlili÷i standartlarÕna uyumluluk

YazÕlÕm geliútirme standartlarÕna uyumluluk
YE ve enerji verimlili÷i sektöründe son on yÕlda birçok yazÕlÕm ürünü ortaya çÕkarÕlmÕútÕr (Çizelge 17).
Fakat bu yazÕlÕmlar genellikle belirli/kÕsÕtlÕ problemleri çözmeye dönük, yazÕlÕm geliútirme standartlarÕna
uymayan düúük kaliteli ve ço÷unlukla prototip yazÕlÕmlardÕr. Prototip yazÕlÕmlar genellikle test
sürecinden geçmemiú ve üretime sunulmamÕú yazÕlÕmlar olup içerisinde “bug” denilen yazÕlÕm hatalarÕnÕ
barÕndÕrabilmektedir. Öte yandan profesyonel yazÕlÕmcÕlar tarafÕndan hazÕrlanan yazÕlÕmlar da enerji
standartlarÕnÕ göz ardÕ etti÷i takdirde enerji uzmanlarÕ açÕsÕndan kullanÕúlÕ olmamaktadÕr.
YazÕlÕm geliútirmede en önemli maliyet nitelikli insan gücüdür. KapsamlÕ yazÕlÕm projeleri analiz,
geliútirme, test ve piyasaya sürme aúamalarÕ yaklaúÕk bir yÕl içerisinde tamamlanÕr. Sürdürülebilir bir
yazÕlÕmÕn sonraki yÕllarda az bir maliyetle bakÕmÕ ve güncellemeleri devam eder (ùekil 16).
Enerji yazÕlÕmlarÕ sektörü geniú bir sektör olup, bu sektör için yazÕlÕm geliútirmenin co÷rafya ile
sÕnÕrlÕ olmadÕ÷ÕnÕ söylemek mümkündür. YazÕlÕm geliútirme araçlarÕ her bilgisayar ortamÕnda
mevcut olup yazÕlÕm geliútirme kapasitesi kaliteli ve yetiúmiú beyin gücü ile do÷ru orantÕlÕdÕr.

ùekil 15. YazÕlÕm geliútirme döngüsü.
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Di÷er önemli bir faktör yazÕlÕmÕ geliútirilecek olan sektörün iyi tanÕmlanmÕú standartlarÕnÕn ve
sistemati÷inin olmasÕdÕr. Bu standartlar yazÕlÕm analizi aúamasÕnda gerekli olup kaliteli sektörel
yazÕlÕmlar üretmeyi ektileyen baúlÕca faktörlerdendir.
Bu yönüyle bölgemizde ve Harran üniversitesinde yenilenebilir enerji alanÕnda yeterli know-how
bulunmaktadÕr. Bu deneyimlerin yazÕlÕm ürünlerine dönüútürülmesi ve uluslararasÕ alanda
kullanÕlmasÕ mümkündür. Böylece bölgemizde yazÕlÕm sektörünün canlanmasÕ, genç biliúimcilerin
istihdamlarÕ ve bölgeye yerleúmeleri sa÷lanacaktÕr.

Çizelge 17. YaygÕn KullanÕlan bazÕ YE ve enerji verimlili÷i yazÕlÕmlarÕna yönelik de÷erlendirmeler.
YazÕlÕm ismi
EnergyPlus

RETScreen

SolarDesignTool.com

HOMER
SPYCE

PVsyst

AçÕklama
Sektörün en önde gelen yazÕlÕmlarÕndan olup DOE tarafÕndan
desteklenmektedir. Bu yazÕlÕm zaman içinde DOE-2 ve BLAST yazÕlÕmlarÕnÕn
evrimleúmesi ile yazÕlÕm standartlarÕna uygun modern bir yazÕlÕm haline
gelmiútir.
Yenilenebilir enerji projelerinin analizinde yaygÕn olarak kullanÕlan ve
yazÕlÕm mühendisli÷i açÕsÕndan yeterli olmayan bir yazÕlÕmdÕr. Bu
özelliklerine ra÷men uluslararasÕ alanda yaygÕn olarak kullanÕlan bir
yazÕlÕmdÕr. RETScren kullanÕcÕlarÕnÕ öncelikle Microsoft ve Excel kullanmaya
zorlanmakta ve sÕnÕrlandÕrmaktadÕr. Di÷er taraftan kurulumda yaúanan
sorunlardan Excel makrolarÕna ve dinamik kütüphanelerine ba÷ÕmlÕlÕk
yazÕlÕm geliútirme açÕsÕndan sorunlu yaklaúÕmlardÕr.
Optimum PV panel tasarÕmÕ ve konfigürasyonu alanÕnda bir numaralÕ online
web sitesidir. SolarDesign ile Grid tabanlÕ güneú enerji sistemleri solar panel
ve inverterler gerek dizi úeklinde gerekse de katar úeklinde
tasarlanabilmektedir.
Grid ve grid olmayan güç sistemlerini ba÷ÕmsÕz, uzaktan veya da÷ÕtÕk olarak
tasarlayÕp, tasarÕmÕ de÷erlendirmeyi kolaylaútÕran bir bilgisayar modelleme
yazÕlÕmÕdÕr.
Güneú enerji sistemlerinin uzaktan kontrolü ve PV sistemlerin üretim
verimlili÷ini analiz eden uydu iletiúimi kullanan bir yazÕlÕmdÕr. Avrupa birli÷i
PVSAT projesinin bir parçasÕdÕr. SPYCE’ in bazÕ özellikleri úunlardÕr:
otomatik arÕza algÕlama ve alarm sayesinde enerji kesintileri minimize
edilmektedir. Web sitesi her zaman ve her yerde sistemin her türlü verim,
referans de÷erleri ve analizlerine eriúimi sa÷lamaktadÕr.
Fotovoltaik güneú enerjisi uygulamalarÕna yönelik tasarÕm, modelleme ve
gerekti÷inde ekonomik analiz yapma olana÷Õ sunan bir yazÕlÕmdÕr. Mimar,
mühendis ve araútÕrÕcÕlar tarafÕndan yo÷un kullanÕlmaktadÕr. TasarÕm
yapÕlan yöreye ait meteorolojik verilerin seçilebildi÷i ya da transfer
edilebildi÷i yazÕlÕm ile; saatlik, aylÕk ve yÕllÕk hesaplamalar yapÕlabilmektedir.

YazÕlÕm uygulamalarÕ genellikle ücretsiz olarak temin edilmektedir. Fakat bu yazÕlÕmlarÕn ticari yarar
sa÷lamada kullanÕlmalarÕ durumunda lisans ücretleri vardÕr. Lisans ücretleri kullanÕcÕ sayÕsÕna ve
úekline göre de÷iúkenlik göstermektedir. Lisans ücretleri 10 bin TL’ye kadar çÕkabilmektedir. Yine
yazÕlÕmlarÕ kullanabilecek yetkinli÷e ulaúabilmek için e÷itimler ve sertifika programlarÕ
sunulmaktadÕr. Bu programlar sonucunda baúarÕlÕ olanlara uzmanlÕk belgesi verilmektedir. E÷itim
ücretleri kiúi baúÕ aylÕk 5 bin TL civarÕndadÕr. Bu konudaki somut rakamlara ulaúmak için detaylÕ
piyasa araútÕrmasÕ yapÕlmalÕdÕr. Örnek olarak FøGES Aù’nin Matlab ve Ansys paketleri için sundu÷u
lisans ve e÷itim ücretleri alÕnabilir.
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(a)

(b)

ùDQOÕXUID

ùekil 16. (a) PVsyst yazÕlÕmÕ ile PV sulama örnek modelleme çÕktÕsÕ; (b) RETScreen ile çatÕ tipi PV
uygulamasÕna yönelik ekonomik analiz için örnek modelleme çÕktÕsÕ.

YazÕlÕm üretimi istihdam sa÷ladÕ÷Õ gibi; yazÕlÕmlarÕn büyük ölçüde insan gücü ile yapÕlan iúlemleri
yerine getirmesi sayesinde iú gücü tasarrufu sa÷ladÕ÷Õ bilinmektedir. ønsan gücünden yazÕlÕm
kullanÕmÕna geçiúi sa÷lamak için çeúitli teúvikler ve promosyonlar sa÷lanabilmektedir.
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Çizelge 18. YE
de÷erlendirmeler.

sistemlerine

yönelik

yazÕlÕm

geliútirme/tasarÕm

yapma

projesine

yönelik

Özellik

AçÕklama

Yinelenebilirlik

Bilgisayar yazÕlÕmlarÕ evenseldir ve yinelenebilir olma özelli÷ini taúÕr. YazÕlÕm için
gerekli platform sa÷landÕ÷Õ taktirde dünyanÕn her yerinde çalÕútÕrÕlÕp uygulamalar
yapÕlabilir.
Geniúletilebilme yine yazÕlÕm geliútirme metodolojisinin bir bileúenidir. Enerjide
kullanÕlan yazÕlÕmlarÕn farklÕ alanlara uygulanarak veya uyarlanarak
çeúitlendirilmesi mümkündür. AynÕ úekilde enerji konusunda özelleúmiú bir yazÕlÕm
firmasÕ örne÷in tarÕm biliúimi alanÕnda rahatlÕkla faaliyet yapabilecektir.
YazÕlÕm üretmede en önemli risk beyin gücünün hareketidir. Yetiúmiú yazÕlÕmcÕlar
daha iyi tekliflerle geliúmiú bölgelere gidebilmektedir. Bölgenin sosyo-kültürel
imkanlarÕ ve ücretlerin yeterli olmasÕ beyin gücü hareketlili÷ini etkileyen önemli bir
faktördür. Di÷er bir risk ise uluslararasÕ alanda rekabet edebilme gücüdür.
UluslararasÕ rekabet için standartlara uygun kaliteli, sürdürülebilir yazÕlÕmlar ve
firmalar olmasÕ gerekmektedir. Aksi takdirde ülkemizdeki enerji uzmanlarÕ da
yabancÕ kaynaklÕ yazÕlÕmlara çok rahatlÕkla yöneleceklerdir. YazÕlÕm geliútirmede
fikri mülkiyet haklarÕnÕn ülkemizde yeterince yasal güvence altÕnda olmayÕúÕ lisans
ücretlerini tahsil etmede karúÕmÕza çÕkabilecek olan risklerdendir.
ølgili devlet kurumlarÕnÕn teúviki ile üniversiteler ve özel sektör enerji yazÕlÕmlarÕ
geliútirmektedir. ABD’de Enerji BakanlÕ÷Õ EnergyPlus yazÕlÕmÕnÕ desteklemektedir.
Yine ülkemizde Enerji kimlik belgesi oluúturmak için kullanÕlan BEP-TR yazÕlÕmÕ
mevcuttur. Daha önemlisi Harran Üniversitesinde, Tübitak deste÷i ile enerji
verimlili÷i yazÕlÕmÕ geliútirme projesi yürütülmektedir.
YazÕlÕmÕn hangi enerji kaynaklarÕnÕ kapsadÕ÷Õ, yazÕlÕmÕn kimlere hitap etti÷i.
yazÕlÕmÕn kullandÕ÷Õ teknolojiler, yazÕlÕma eriúim durumu; bilgisayara kurma ve ya
online eriúim, yazÕlÕmÕn kullanÕm kolaylÕ÷Õ, girilen ve alÕnan verilerin di÷er yazÕlÕm
ve standartlara uyumlulu÷u veya kolayca dönüútürülebilmesi, yazÕlÕmÕn
ölçeklendirilebilir olmasÕ kriterleri karúÕlaútÕrma da önem taúÕmaktadÕr.
Enerji yazÕlÕmlarÕ kÕsa vadede elde varolan enerji kaynaklarÕnÕn etüdü ve yine yeni
kurulan tesislerin enerji kullanÕmÕnÕ düzenlemede önemli rol oynamaktadÕr. Orta
vadede enerji kaynaklarÕnÕn kullanÕmÕndaki sorunlarÕn tespit edilerek verimlili÷in
artÕrÕlmasÕna dönük yatÕrÕmlar yapÕlmasÕ sa÷lanabilir. Yine uzun vadede enerji
úebekelerinde ve kullanÕmÕnda yanlÕú uygulamalarÕn etkisi ile meydana gelen
ÕsÕnmanÕn küresel etkisi, karbon salÕnÕmÕ gibi problemlerin çözümünde somut
fayda sa÷lama olasÕlÕ÷Õ oldukça yüksektir.
YazÕlÕm geliútirme alanÕnda çalÕúan uzmanlara istihdam sa÷layaca÷Õ gibi
yazÕlÕmlarÕn pazarlama, lisanslama, bakÕm, onarÕm ve e÷itimi gibi çeúitli yan
sektörlerde de istihdam sa÷layacaktÕr. Buna örnek olarak ülkemizde sadece Matlab
yazÕlÕmÕnÕn da÷ÕtÕm ve e÷itiminden sorumlu Figes A.ù. iyi bir istihdam ve yatÕrÕm
potansiyeli barÕndÕrmaktadÕr.

Geniúletilebilme

Riskler

HazÕrlÕk düzeyi

KarúÕlaútÕrma
Ölçütleri

Potansiyel
Etki/Faydalar

Finansal Etki

37

TRC2 (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA) BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU

38

GÜNEù ENERJøSø
Potansiyel ve ihtiyaç
GAP Bölgesi’nde; baúta TRC-2 Bölgesi illeri ùanlÕurfa ve DiyarbakÕr olmak üzere bölgedeki tüm iller
yüksek güneú enerjisi (GE) potansiyeli ile Türkiye’de lider, dünyada ise sayÕlÕ bölgelerden biridir (Bknz:
Çizelge 1 ve ùekil 1).
Çizelge 1. Türkiye’nin bölgesel güneú enerjisi potansiyeli1
BÖLGE
Toplam Güneú IúÕnÕmÕ
Güneúlenme Süresi
(kWh/m2-yÕl)
(saat/yÕl)
Güneydo÷u Anadolu
1.460
2.993
Akdeniz
1.390
2.956
Do÷u Anadolu
1.365
2.664
øç Anadolu
1.314
2.628
Ege
1.304
2.738
Marmara
1.168
2.409
Karadeniz
1.120
1.971

ùekil 1. Türkiye Güneú Enerjisi Potansiyel AtlasÕ; GEPA1

Anahtar Not-1: GEPA bölgedeki GE potansiyelini
tam yansÕtmÕyor.
GEPA’nÕn oluúturulmasÕnda kullanÕlan ESRI (Environmental Systems Research Institute) Solar
Radyasyon modelinde; tüm alanÕ temsil edecek olan Devlet Meteoroloji øúleri (DMø) verilerinden bazÕlarÕ
yetersiz oldu÷undan, özellikle Güneydo÷u Anadolu 1Bölgesi’ndeki radyasyon de÷erleri gerçe÷inden daha
düúük çÕkmaktadÕr. Bunun iki temel sebebi vardÕr. Birincisi; bölgede oldukça yetersiz sayÕda ve yetenekte
1

http://www.eie.gov.tr/duyurular/YEK/gepa/GEPA-duyuru01.html)
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ölçüm istasyonu vardÕr. Bu istasyonlarda ölçülen de÷erlerin baz alÕnarak düúük hassasiyetle büyük bir
alana yansÕtÕlmasÕ hatalÕ sonuçlara yol açmaktadÕr. økincisi, ölçüm cihazlarÕnÕn uygun olmayan noktalara
yerleútirilmesi, bakÕm ve kalibrasyon yetersizli÷i nedeniyle, ölçüm de÷erlerindeki hatalarÕn Co÷rafi Bilgi
Sistemi (GIS: Geographical Information System) modeli kullanarak interpolasyon (bazen
ekstrapolasyon) yapÕlmasÕdÕr. Bölgedeki ölçümler ço÷unlukla úehir merkezine yakÕn noktalarda
yapÕlmakta ve bina gölgelemelerinin etkisi altÕnda kalmaktadÕr (Örne÷in, ùanlÕurfa ilindeki güneú ÕúÕnÕm
cihazlarÕ, son iki yÕldÕr yakÕnÕna inúa edilen Dedeman Oteli BinasÕ’nÕn ciddi seviyedeki gölgeleme etkisi
altÕndadÕr).
Elektrik øúleri Etüt ødaresi (EøE) Genel Müdürlü÷ü tarafÕndan yayÕnlanan ùekil-1 deki GEPA’nÕn GAP
Bölgesi potansiyelini do÷ru yansÕtmamasÕ nedeniyle, Güneú SantralÕ kurma düúüncesinde bulunan
giriúimcilerin yatÕrÕm amacÕyla Antalya iline yönelmiú olmalarÕdÕr (bölgede bazÕ noktalardaki güvenlik
sorununu incelemeye de÷er bir potansiyel avantajÕnÕ da göremediklerinden). GEPA büyük ölçekli, ESRI
Solar Radiation Modeli sonuçlarÕndan ve DMø 22 yÕllÕk ölçüm verilerinin interpolasyonunun beraber
kullanÕlmasÕ ile EøE tarafÕndan hizmet alÕmÕ ile çok kÕsa bir sürede, hÕzlÕ bir úekilde oluúturulmuútur.
GEPA gerçekte sadece Türkiye’nin ba÷Õl Güneú Enerjisi potansiyelini yansÕtmakta olup, ülkemizin
dikkate alÕnabilir bir güneú enerjisi potansiyeline sahip oldu÷unun kamuoyuna duyurulmasÕ amacÕyla
yayÕnlanmÕútÕr. KullanÕlan modelin kendi do÷asÕndan kaynaklanan hata oranÕ da %10-15 arasÕnda
de÷iúmektedir. Ancak yatÕrÕmcÕlar bu atlasÕ Güneú Enerjisi Santrali (GES) kurulumu için temel referans
alma panik ve yanÕlgÕsÕna düúmüútür. GES kurulumunda tesis kurulacak araziye ait 1-2 yÕllÕk radyasyon,
rüzgar ve nem de÷erlerinin ölçülmesi gereklili÷i göz ardÕ edilmiú ve GEPA do÷rultusunda GAP Bölgesi
yatÕrÕmcÕ çekme avantajÕnÕ úimdilik kaybetmiútir.
GEPA verilerindeki çeliúkiyi göstermek amacÕyla RETScreen2 yazÕlÕmÕ kullanÕlarak; ùanlÕurfa ve Antalya
illerine ait 22 yÕlllÕk (son iki yÕl hariç) meteorolojik verilerinin uzun dönem ortalamasÕ kullanÕlarak her iki
il için birim m2 baúÕna yatay yüzeye gelen toplam güneú ÕúÕnÕm de÷erlerinin de÷iúimi aúa÷Õdaki grafikte
gösterilmiútir (Bknz: ùekil 2a).
(b)

(a)
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ùekil 2. ùanlÕurfa ve Antalya ili güneú ÕúÕnÕm potansiyeli parametrelerinin kÕyaslanmasÕ.

2

http://www.retscreen.net/tr/home.php
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øki ilin güneú ÕúÕnÕm potansiyelleri kÕyaslandÕ÷Õnda; ùanlÕurfa ilindeki güneú enerjisi potansiyelinin
daha yüksek oldu÷u görülmektedir. YÕllÕk ortalama de÷erler bazÕnda; yatay düzlemdeki güneú
radyasyonu, ùanlÕurfa ve Antalya illeri için sÕrasÕyla; 4,71 kWh/m²gün ve 4,55 kWh/m²gün olmaktadÕr.
Bu veriler kullanÕlarak; optimum e÷im açÕsÕyla (ùanlÕurfa:33º, Antalya: 32º) yerleútirilmiú 1kWp (pik)
güce sahip bir PV sistem kuruldu÷unda; bir gün boyunca elde edilecek ortalama güçlerin her iki il için
aylara göre de÷iúimi ùekil 2(b)’de sunulmuútur.
GEPA verilerinin aksine; güneúten elektrik üretimine yönelik olarak ùanlÕurfa ili, Antalya ilinden daha
avantajlÕ konumdadÕr. PV sistemlerle güneúten elektrik enerjisi elde etmede ùanlÕurfa ili için söz
konusu bir di÷er avantaj, ba÷Õl nem de÷erlerinin Antalya iline göre daha düúük olmasÕdÕr. Bu durum
ùekil 2(c)’de gösterilmiú olup, yüksek nem de÷erlerinin PV paneller üzerinde oksitlenme oluúturmasÕ
ve dolayÕsÕyla ömürlerinin nispeten azalmasÕ, Antalya için bir dezavantaj olarak gözükmektedir.
ùanlÕurfa ilinin bir di÷er avantajÕ ise ùekil 2(d)’de sunulan ve Antalya iline kÕyasla daha yüksek olan
berraklÕk indisi de÷erleridir.
Özetle; bölgedeki GE potansiyelinin do÷ru bir úekilde belirlenmesi ve bu sayede GES yatÕrÕmlarÕ için
hak edilen yolun açÕlmasÕ yönünde acil bir ihtiyaç söz konusudur. Di÷er bir ihtiyaç, güneú enerjisinin
tarÕmsal amaçlÕ (örne÷in tarla sulamasÕ, gÕda ve tahÕl kurutma) enerji tüketiminin karúÕlanmasÕna
yönelik sistem tasarÕm ve imalatÕdÕr. AyrÕca bölgede yo÷un olan tekstil sektörünün ihtiyacÕ olan
buharÕn üretiminde ve bölgedeki kültür turizmini canlandÕrmak için mevcut ya da yeni
otel/konaklama tesislerindeki ÕsÕtma-so÷utma amaçlÕ enerjinin karúÕlanmasÕnda kullanÕlacak sistem
tasarÕm ve imalatÕ da ihtiyaçlar arasÕndadÕr.
Anahtar not sonu

TRC-2 Bölgesi için güneú enerjisi potansiyeli çalÕúmasÕ
Devlet Meteoroloji øúlerin (DMø) Genel Müdürlü÷ünden temin edilen ölçüm verilerine göre DiyarbakÕr ve
ùanlÕurfa ili için güneú enerjisi potansiyeli hesaplamalarÕ gerçekleútirilmiútir. Çizelge 2’de ele alÕnan
illerin enlem, boylam ve rakÕmlarÕ ve veri setine ait bilgiler verilmiútir. Çizelge 3’te TRC-2 Bölgesi illerine
ait aylÕk güneú ÕúÕnÕmÕ de÷erleri verilmiútir. Çizelge 3 ve 4’te ise Türkiye’nin Güneú Enerjisi Potansiyeli
AtlasÕndan (GEPA) alÕnan güneú ÕúÕnÕm de÷erleri ve güneúlenme süreleri DiyarbakÕr ve ùanlÕurfa Merkez
için verilmiútir. Çizelgeler karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda GEPA ve DMø verileri arasÕnda farklarÕn oldu÷u
görülmektedir. DiyarbakÕr, ùanlÕurfa illeri için EøE verilerinin daha düúük oldu÷u ve potansiyelin düúük
gösterildi÷i belirlenmiútir. De÷erler arasÕndaki fark, yukarÕda anahtar not kÕsmÕnda bahsedildi÷i üzere;
EøE verilerinin, Türkiye Güneú Modeli, Co÷rafi Bilgi Sisteminde kullanÕlan ESRI Solar Radiation
Modelinden üretilmesidir.
Çizelge 2. TRC-2 Bölgesi illerine ait co÷rafik bilgiler ve kullanÕlan güneú ÕúÕnÕmÕ veri setine ait
periyotlar
øl
DiyarbakÕr

Boylam
(o “ Do÷u)
40 12

Enlem
(o “ Kuzey)
37 55

RakÕm
(m)
660

1983-2001

18

38 46

37 08

547

1983-2001

18

ùanlÕurfa

Periyot

Toplam yÕl

Çizelge 3. TRC-2 Bölgesi illerine ait aylÕk güneú ÕúÕnÕmÕ de÷erleri (kWh/m2gün)-DMø
øl

Ay
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ortalama

DiyarbakÕr

2,09

3,04

4,23

5,43

6,54

7,57

7,31

6,57

5,63

3,95

2,58

1,76

4,73

ùanlÕurfa

2,04

2,95

4,14

5,32

6,28

7,12

6,89

6,23

5,29

3,86

2,53

1,80

4,54
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Çizelge 4. TRC-2 Bölgesi illerine ait aylÕk güneú ÕúÕnÕmÕ de÷erleri (kWh/m2gün)- Kaynak: EøE GEPA
øl

Ay
1

2

3

DiyarbakÕr

1,85

2,44

4,03

ùanlÕurfa

1,95

2,47

4,09

4

5

6

7

8

9

10

5,1

6,23

6,82

6,67

5,95

5,01

5,06

6,16

6,82

6,55

5,93

5,00

11

12

Ortalama

3,8

2,36

1,79

4,34

3,79

2,44

1,80

4,34

Çizelge 5. TRC-2 Bölgesi illerine ait güneúlenme süresi de÷erleri (saat)- Kaynak: EøE GEPA
øl

Ay
1

2

3

4

DiyarbakÕr

4,40

5,26

6,41

7,65

ùanlÕurfa

4,69

5,67

7,01

8,17

5

6

7

8

9

10

11

12

Ortalama

9,71

11,99

12,38

11,53

10,13

7,47

5,49

3,95

8,03

10,00

12,34

12,45

11,70

10,07

7,75

5,96

4,49

8,36

Çizelge 6’da 1985-2001 yÕllarÕ arasÕ 17 yÕllÕk saatlik ölçümler kullanÕlarak elde edilen saatlik ortalama
güneú ÕúÕnÕm úiddeti de÷erleri (Is) DiyarbakÕr için verilmiútir. Çizelgeden saatlik ortalama güneú ÕúÕnÕm
úiddetinin genelde saat 11-13 arasÕnda maksimum olmakla beraber, en yüksek de÷erini 847 W/m2 olarak
Haziran ayÕnda saat 11-12 arasÕnda aldÕ÷Õ görülmektedir. DiyarbakÕr ili için test referans yÕldan elde
edilen yatay düzleme gelen günlük toplam güneú ÕúÕnÕm de÷erleri Çizelge 7’de verilmiútir. Çizelgeden de
görülece÷i gibi yatay düzleme gelen günlük toplam güneú ÕúÕnÕm için en düúük ve en yüksek de÷erleri
sÕrasÕyla AralÕk ayÕnda 0,31 kWh/m2gün ve Haziran’da 8,52 kWh/m2gün’dÕr.
Çizelge 6. DiyarbakÕr için saatlik ortalama güneú ÕúÕnÕm úiddeti, Is [W/m2].
Saat
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

Ocak
0
0
0
19
92
194
283
344
364
331
261
161
56
3
0
0

ùubat
0
0
3
44
153
286
400
464
483
447
367
258
131
25
0
0

Mart
0
0
28
142
292
439
544
594
594
547
469
347
203
69
3
0

Nisan
0
11
108
272
433
564
650
692
678
625
553
428
278
131
22
0

MayÕs
0
53
197
378
536
664
744
778
764
711
617
494
353
203
64
3

Hazi.
3
83
256
439
603
728
808
847
839
794
708
589
442
281
117
11

Tem.
0
56
211
397
556
683
772
819
831
800
719
594
450
278
111
8

A÷us.
0
22
156
344
508
639
733
778
778
742
658
539
383
211
58
0

Eylül
0
3
100
281
453
586
681
722
719
664
567
439
272
111
8
0

Ekim
0
0
33
158
319
447
536
575
567
500
397
267
119
17
0
0

KasÕm
0
0
3
64
181
300
386
433
425
367
278
156
42
0
0
0

AralÕk
0
0
0
22
92
183
261
308
311
275
203
108
25
0
0
0

Çizelge 8’de ise, 1985-2001 yÕllarÕ arasÕ 17 yÕllÕk saatlik ölçümler kullanÕlarak elde edilen saatlik ortalama
güneú ÕúÕnÕm úiddeti de÷erleri (Is) ùanlÕurfa ili için verilmiútir. Çizelgeden saatlik ortalama güneú ÕúÕnÕm
úiddetinin genelde saat 11-13 arasÕnda maksimum olmakla beraber, en yüksek de÷erini 819 W/m2 olarak
Haziran ayÕnda saat 11-12 arasÕnda aldÕ÷Õ görülmektedir. ùanlÕurfa ili için test referans yÕldan elde edilen
yatay düzleme gelen günlük toplam güneú ÕúÕnÕm de÷erleri Çizelge 9’da verilmiútir. Çizelgeden de
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görülece÷i gibi yatay düzleme gelen günlük toplam güneú ÕúÕnÕm için en düúük ve en yüksek de÷erleri
sÕrasÕyla 10 ùubat’ta 0,.22 kWh/m2gün ve 8 Temmuz’da 8,42 kWh/m2gün’dÕr.
Çizelge 7. DiyarbakÕr ili yatay düzleme gelen günlük toplam güneú ÕúÕnÕmÕ (kWh/m2gün) tipik referans
yÕl de÷erleri
Gün
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ocak
0.63
1.49
2.75
2.76
2.45
1.69
0.83
3.07
2.79
2.74
2.86
2.80
2.00
2.11
1.06
2.50
3.12
0.77
2.68
1.07
3.08
3.53
3.34
3.37
2.64
3.47
3.68
3.42
2.91
1.42
1.57

ùubat
2.24
2.81
0.94
1.16
3.28
1.16
3.28
4.14
4.14
4.32
4.49
2.93
4.28
4.17
4.34
4.30
4.54
2.48
1.61
2.16
4.73
3.95
3.17
1.76
2.54
1.46
5.15
5.48
-

Mart
0.83
3.23
1.89
5.53
4.01
5.38
5.65
6.09
5.75
4.65
5.47
5.23
5.70
4.56
4.40
4.84
4.85
3.04
5.81
7.04
3.32
4.01
3.69
4.51
1.57
4.72
1.99
3.71
7.54
6.99
6.58

Nisan
5.45
5.48
5.71
5.89
6.18
5.61
5.29
4.24
5.31
5.35
4.64
5.49
5.86
4.58
6.57
6.06
6.30
6.96
6.80
6.72
6.36
6.53
6.62
6.48
4.85
4.24
4.78
6.31
5.52
6.19
-

MayÕs
4.96
5.62
6.59
6.60
8.01
7.83
7.85
7.98
7.66
7.61
7.43
7.84
7.54
7.75
7.68
7.17
2.28
3.66
5.49
5.69
7.55
5.35
7.63
4.81
4.70
7.78
7.41
8.01
8.29
6.04
8.23

Hazi.
7.35
5.63
7.22
7.45
7.27
6.09
7.99
8.10
7.58
8.34
8.10
6.58
8.24
7.59
7.77
7.48
7.31
7.58
7.74
7.19
7.74
8.52
8.49
8.49
8.30
8.24
8.02
7.88
8.02
7.85
-

Tem.
8.47
8.33
8.22
7.78
7.50
7.48
7.35
7.63
7.94
8.25
7.94
7.71
7.54
7.37
7.38
6.62
7.26
7.91
7.60
6.35
6.74
7.12
7.65
7.49
7.29
6.96
6.64
7.16
7.31
6.56
7.10

A÷us.
7.75
7.66
8.03
7.22
5.68
5.94
7.00
7.04
7.09
7.02
7.41
6.94
6.91
7.02
7.09
7.48
7.18
7.00
7.15
6.24
6.21
6.41
6.66
6.59
6.30
5.64
6.69
6.77
7.39
7.31
6.52

Eylül
6.58
6.51
6.40
6.42
6.33
6.24
6.00
5.58
5.29
6.38
5.88
6.44
6.36
6.58
6.49
5.31
5.41
5.50
6.55
6.34
6.33
5.89
6.00
5.86
5.51
5.75
4.61
4.28
5.45
4.65
-

Ekim
5.17
5.09
4.84
4.79
4.80
4.99
4.48
4.39
4.35
5.07
4.84
4.24
4.18
3.49
4.60
4.11
4.19
4.09
4.10
4.02
3.86
3.80
3.72
3.89
3.86
4.20
3.20
2.39
3.68
3.58
3.57

KasÕm
3.67
3.71
3.47
3.48
3.62
3.36
3.37
3.43
3.22
2.29
3.06
3.21
1.63
2.15
2.02
2.84
1.20
2.46
2.51
3.07
3.06
2.32
2.71
2.81
2.76
1.43
2.21
2.26
0.55
2.37
-

AralÕk
0.89
1.12
2.85
2.81
2.99
2.48
0.62
0.31
2.43
2.55
1.89
1.39
0.36
0.87
1.49
1.50
1.86
1.86
2.74
2.40
2.37
2.58
0.79
1.51
2.45
2.22
2.42
1.99
2.38
2.54
2.38

Çizelge 8. ùanlÕurfa için saatlik ortalama güneú ÕúÕnÕm úiddeti, Is (W/m2)
Saat
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

Ocak
0
0
0
17
100
206
292
342
342
311
244
147
50
3
0
0

ùubat
0
0
0
53
167
286
378
431
439
406
333
228
108
17
0
0

Mart
0
0
28
144
297
425
506
550
558
511
428
319
186
61
3
0

Nisan
0
8
106
283
442
564
644
675
667
619
531
411
269
119
19
0

MayÕs
0
33
175
375
528
642
714
742
725
675
589
475
339
189
58
3

Hazi.
3
47
225
439
594
714
789
819
814
775
692
572
419
258
103
8

43

Tem.
3
31
175
383
536
653
728
764
769
742
667
553
406
253
97
6

A÷us.
0
14
131
339
503
633
714
756
758
717
636
517
361
186
47
0

Eylül
0
3
86
267
442
575
664
700
697
644
547
417
244
78
6
0

Ekim
0
0
36
164
322
447
533
575
564
500
394
256
106
11
0
0

KasÕm
0
0
6
75
200
319
397
431
419
361
267
144
36
0
0
0

AralÕk
0
0
0
17
97
194
264
303
300
261
192
94
19
0
0
0
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Çizelge 9. ùanlÕurfa ili yatay düzleme gelen günlük toplam güneú ÕúÕnÕmÕ (kWh/m2gün) tipik referans yÕl
de÷erleri
Gün
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ocak
1.63
1.92
2.49
2.79
2.19
0.57
0.33
2.67
2.64
0.53
1.13
3.15
3.15
3.36
3.15
3.44
3.44
3.07
3.22
3.14
2.78
3.24
3.32
2.01
0.60
1.29
3.10
0.86
3.72
2.65
1.44

ùubat
0.38
3.15
4.05
4.13
4.21
3.93
0.97
0.49
1.00
0.22
1.77
4.56
2.09
4.83
4.43
4.25
3.35
2.02
3.40
4.15
2.77
3.72
4.17
3.46
1.77
3.46
4.07
4.91
-

Mart
2.92
3.95
1.39
5.26
3.98
5.32
5.82
5.33
5.40
4.11
5.49
5.73
5.65
4.88
3.48
3.47
4.26
2.19
6.14
6.25
2.55
4.02
4.26
4.63
1.72
6.46
3.74
4.38
7.01
6.44
5.66

Nisan
5.40
2.11
2.94
6.01
6.79
6.88
6.54
6.37
6.73
5.74
5.29
5.91
6.50
6.27
5.59
5.44
4.52
6.17
5.75
5.49
6.44
5.20
2.41
6.76
6.44
1.77
5.28
6.31
7.24
6.57
-

MayÕs
5.97
5.38
7.29
5.76
7.73
7.32
7.13
7.35
7.37
6.73
7.35
7.40
6.36
7.22
5.88
4.95
2.01
5.74
6.46
4.45
7.44
7.15
5.41
7.43
6.86
7.63
7.78
7.98
8.03
6.58
7.60

Hazi.
7.88
8.04
8.28
8.15
8.15
6.25
8.02
7.83
7.91
7.41
7.29
7.68
6.98
6.40
7.59
7.17
7.48
7.94
7.91
7.99
8.04
8.13
7.91
7.69
6.71
6.78
7.10
6.75
7.88
7.22
-

Tem.
7.73
7.96
7.98
7.68
7.16
6.44
8.37
8.42
8.07
8.35
7.59
8.23
8.31
7.55
7.68
7.15
7.42
7.13
7.19
6.92
5.79
6.21
5.59
6.58
6.96
7.23
6.28
5.50
6.95
6.68
6.62

A÷us.
6.80
6.69
6.26
6.28
6.04
6.31
6.32
6.33
5.82
6.85
7.10
7.00
6.71
6.54
6.43
6.57
6.84
7.14
7.01
6.93
6.63
6.29
6.30
6.00
5.94
6.49
6.46
6.38
6.41
6.20
5.95

Eylül
6.49
6.24
5.82
5.96
6.05
5.98
5.51
5.95
4.43
6.26
5.95
5.99
5.74
5.63
5.55
5.76
5.36
5.51
5.51
5.58
5.68
5.23
5.15
5.04
3.85
5.17
5.24
5.22
5.29
3.67
-

Ekim
5.38
5.19
4.89
4.67
4.63
4.73
4.39
4.36
4.63
4.65
4.56
4.61
4.61
4.76
4.49
4.44
4.24
3.60
2.39
3.74
3.87
3.47
3.78
3.24
3.34
4.27
2.85
2.43
3.41
3.07
3.26

KasÕm
3.30
3.81
3.01
3.91
3.88
3.40
2.75
3.60
2.67
1.83
2.87
3.25
2.16
3.26
1.85
2.03
2.26
2.54
2.61
3.21
3.33
2.65
3.08
2.91
2.92
1.85
2.30
1.74
1.01
2.81
-

AralÕk
1.41
0.49
2.89
2.94
2.38
2.78
0.48
0.39
2.35
2.47
2.58
0.33
0.30
0.27
0.73
0.77
1.79
2.11
2.71
2.56
1.98
2.59
0.25
1.76
2.93
2.63
2.91
2.26
2.38
2.82
2.34

Harran Üniversitesi Güneú Enerjisi AraútÕrma ve Uygulama Merkezi bünyesinde kurulmuú olan toplam,
direkt ve difüz güneú ÕúÕnÕmlarÕnÕ ölçen yüksek hassasiyetli güneú takip sistemli güneú ÕúÕnÕmÕ ölçüm
sisteminden A÷ustos 2008 ve Eylül 2010 tarihleri arasÕnda alÕnan ölçümlere göre ùanlÕurfa’da en yüksek
anlÕk toplam güneú ÕúÕnÕmÕ 1154 W/m2 ve anlÕk en yüksek direkt güneú ÕúÕnÕmÕ 981 W/m2 olarak tespit
edilmiútir. Difüz güneú ÕúÕnÕmÕnÕn toplam güneú ÕúÕnÕmÕna olan oranÕ yÕl boyunca yaklaúÕk olarak %10 ile
%60 arasÕnda de÷iúmektedir. Difüz güneú ÕúÕnÕmÕnÕn toplam güneú ÕúÕnÕmÕna olan oranÕ bahar aylarÕnda
%25-40, yaz aylarÕnda %10-20, son bahar mevsiminde %15-30 ve kÕú aylarÕnda %40-60 arasÕnda
de÷iúmektedir.
ùekil 3’te her ayÕ temsil eden günler veya yakÕn günler için toplam, difüz ve direkt güneú ÕúÕnÕm úiddetinin
gün boyunca de÷iúimleri gösterilmiútir. ùekillerden her üç güneú ÕúÕnÕm çeúitinin gün boyunca güneú
ÕúÕnÕmÕndaki de÷iúimlere benzer davranÕúÕ gösterdikleri belirlenmiútir. AçÕk gökyüzünün olmadÕ÷Õ
ilkbahar ve kÕú aylarÕnda güneú ÕúÕnÕmÕn de÷iúkenli÷inin fazla oldu÷u görülmektedir. AçÕk günlerde ve yaz
aylarÕnda direkt ve toplam ÕúÕnÕmÕn gün boyunca ani de÷iúimler göstermedi÷i, gün boyunca do÷al
de÷iúimini takip etti÷i ve ÕúÕnÕm de÷erlerinin yüksek oldu÷u tespit edilmiútir. Sonuç olarak ölçüm
sonuçlarÕndan, toplam ve direkt güneú ÕúÕnÕmÕnÕn ùanlÕurfa’da güneú enerjisinin tüm uygulamalarÕ için
yüksek potansiyele sahip oldu÷u görülmüútür.
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2
(W/m )

1000

11 Haziran 2010
Toplam
Difüz
Direkt

800
600
400
200
0
00:00 02:24 04:48 07:12 09:36 12:00 14:24 16:48 19:12 21:36

Zaman

(c)

(d)

(e)

(f)

ùekil 3 . Mart-A÷ustos aylarÕ arasÕnda toplam, difüz ve direkt güneú ÕúÕnÕm úiddetinin temsili günler için
de÷iúimi (a-f).

Teknoloji
Yeryüzüne gelen güneú ÕúÕ÷Õndan ÕsÕ ve elektrik üreten güneú enerjisi teknolojileri; tasarÕm, uygulama
alanÕ ve teknoloji düzeyi bakÕmÕndan büyük çeúitlilik göstermekle birlikte, esas olarak fotovoltaik
(PV) ve termal sistem teknolojileri olarak ikiye ayrÕlÕr. Fotovoltaik sistemler güneú ÕúÕnlarÕndan
yararlanarak direkt elektrik üretimini mümkün kÕlarken; termal sistemler güneú ÕúÕnlarÕ ile direkt ÕsÕ
üretimini (e÷er arzu edilirse, arada uygun bir termodinamik çevrim kullanÕlmak suretiyle elektrik
üretimini de) mümkün kÕlarlar.
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Fotovoltaik (PV) Teknolojisi
Güneú enerjisini do÷rudan elektrik enerjisine dönüútüren fotovoltaik sistemler, herhangi bir tüketim
maddesine ihtiyaç duymamalarÕ, di÷er sistemlerle kolayca birleúebilme yetene÷ine sahip olmalarÕ ve
tasarÕm açÕsÕndan geniú alternatif sunmalarÕ gibi avantajlarÕ nedeniyle son yÕllarda ön plana çÕkan güneú
enerjisi uygulamalarÕ arasÕna girmiútir. IúÕktan elektrik enerjisi elde etmek yani fotovoltaik olay (ùekil
4a), Becguerel3 tarafÕndan 1839 yÕlÕnda, bir elektrolit içine batÕrÕlan elektrotlardan biri üzerine ÕúÕk
düúürüldü÷ünde bunlar arasÕnda bir potansiyel farkÕn meydana geldi÷ini gözlemesinden beridir
bilinmesine karúÕn, ilk modern fotovoltaik hücrenin yapÕmÕ ancak 1954’de Amerika Birleúik
Devletleri’nin Bell LaboratuarÕ’nda %6 verimle gerçekleútirilmiútir4. Uzay araçlarÕ için gerekli olan
enerjiyi temin etmek amacÕyla geliútirilen bu sistemler maliyetlerinin çok yüksek olmasÕ nedeniyle, 1970
yÕllarÕna kadar bu sahada sÕnÕrlÕ kalmÕúlardÕr. Ancak bu yÕllarda ortaya çÕkan enerji krizi sebebiyle, güneú
enerjisinden yararlanmak suretiyle global enerji ihtiyacÕna yönelik olarak da kullanÕlmaya baúlanmÕútÕr.
Özellikle son çeyrek asÕrda verim ve maliyetlerinde görülen ciddi seviyedeki iyileúmeler, fotovoltaik
panellerle elektrik üretimini, güneú enerjisi uygulamalarÕ içerisinde önemli bir noktaya getirmiú ve
toplam enerji üretimindeki payÕnÕn hÕzla geniúlemesine sebep olmuútur.
(a)

(b)

ùekil 4. (a) PV hücre, (b) PV modül/panel dizisi aúamalarÕ

Kristal silisyum, amorf silisyum ve galyum arsenik gibi pek çok farklÕ maddeden yararlanarak üretilen
güneú pilleri, yapÕsÕna ba÷lÕ olarak üzerlerine düúen güneú enerjisi %5 ile %20 arasÕnda de÷iúen bir

3

R. Williams. "Becquerel Photovoltaic Effect in Binary Compounds". The Journal of Chemical Physics 32 (5): 1505–
1514, 1960.
4
CHAPIN, D.M., FULLER, C.S. and PEARSON, G.L. A new p-n junction photocell for converting solar radiation into
electrical power, Journal of Applied Physics. 25, 676-677, 1954.
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verimle elektrik enerjisine çevirebilir. Çok sayÕda güneú pilinin birbirine paralel yada seri ba÷lanarak bir
yüzey üzerine monte edilmesiyle elde edilen yapÕya güneú pili modülü yada fotovoltaik modül adÕ verilir.
Talebe ba÷lÕ olarak modüller birbirine seri ya da paralel ba÷lanarak çok küçük güçlerden MegaWatt'lara
kadar sistem oluúturulabilir (ùekil 4(b)). Güneú pili modülleri uygulamaya ba÷lÕ olarak, akümülatörler,
invertörler, akü úarj denetim aygÕtlarÕ ve çeúitli elektronik destek devreleri ile birlikte kullanÕlarak
oluúturulan güneú pili sistemleri, elektrik enerjisine ihtiyaç duyulan her uygulamada kullanÕlabilir. Bu
sistemler, özellikle yerleúim yerlerinden uzak, elektrik úebekesi olamayan yerlerde, yakÕt taúÕmanÕn
pahalÕ oldu÷u durumlarda oldukça ekonomik olmaktadÕr.

Mevcut Durum
Günümüzde PV modül/panel üretim teknolojileri; Kristal Silikon, ønce Film, Yo÷unlaútÕrÕcÕ ve
Organik olmak üzere 4 temel baúlÕkta incelenebilmektedir. Söz konusu üretim teknolojilerine ait
panellerin verim ve maliyetini gösteren grafik aúa÷Õda verilmektedir.

ùekil 5. PV modül üretim teknolojilerinin verim ve maliyetleri5
PV modül pazarÕnda çok geniú teknoloji ve modül seçenekleri bulunmakla birlikte; halen ticari
olarak en büyük pazar payÕnÕ ‘Kristal Silikon Teknolojisi (%83 pay ile)’ almaktadÕr. ønce Film
Teknolojileri ise (%17 pay ile) maliyet avantajÕndan dolayÕ ticari pazardaki payÕnÕ arttÕrmaya
baúlamÕútÕr6. Ticari pazarda önemli payÕ olan bu panellerin mevcut verimleri5 aúa÷Õda sunulmuútur.
Çizelge 10. Ticari modüllerin mevcut verimleri56
Kristal Silikon Teknolojisi
sc-Si
mc-Si
%14-20
%13-15

a-Si; a-Si/ǋc-Si
%6-9

ønce Film
CdTe
%9-11

CIS/CIGS
%10-12

Si: silikon, sc: tek kristalli, mc: çok kristalli, a: amorf, ǋc: mikro-kristal; CdTe: Kadmiyum-Tellur, CIS: Copper
Indium Selenide, CIGS: Copper Indium Galium Selenide.

5
6

Technology Roadmaps, Solar photovoltaic energy, IEA Report, 2010.
Photovoltaic Barometer, Eurobserv’er, 2010.
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Kristal Silikon PV modül üretiminde en önemli maliyeti ‘Silikon Malzeme’ oluúturmaktadÕr. Özellikle
tek-kristal silisyum malzemenin, üretim maliyetinin yüksek olmasÕ çok kristalli malzemenin geniú
ölçekte kullanÕlmasÕna neden olmuútur.
Saf tek kristal silikon üretimi oldukça zor ve pahalÕ bir teknolojiyi gerektirmektedir. Oksijenden sonra
do÷ada en çok bulunan element olan silisyumun en çok bulunan biçimi kum ve kuartzdÕr. Kumun saflÕk
derecesi çok düúük oldu÷undan, kullanÕlmaya uygun de÷ildir. Ancak, kuartzÕn %90’Õ silisyum olup,
iúlenerek %99 silika elde edilir. ArdÕndan, silikadan metalürji kalitesinde silisyum elde edilir. Bunu
izleyen aúamada ise, silisyum saflaútÕrÕlarak yarÕ-iletken niteli÷inde çok kristalli silisyum/silikon elde
edilir. Poly-silikon malzeme elde edilmesine kadar olan aúamalarÕn her birisi oldukça enerji yo÷un ve
maliyetli iúlemlerdir. Bu aúamadan sonra büyütülmüú kristal blok (ingot), dilimlenmiú ince yüzey (wafer)
üretimi söz konusudur. PV hücre üretimi ve daha sonra PV modül üretimi ise son aúamalardÕr. Bu
aúamalar ve tipik fabrika boyutlarÕna ait kÕyaslamalar ùekil 6’da sunulmuútur.
(a)

(b)

ùekil 6. (a) Kristal Silikon PV modül üretim aúamalarÕ, (b) Tipik üretim tesisi kurulum boyutlarÕ7.

Tesis kurulumu yaklaúÕk ilk yatÕrÕm maliyetleri; Polisilikon blok için 250 M$ (Milyon Dolar), Wafer
için 40 M$, PV Hücre için 15 M$ ve PV Modül için 2M$ olarak verilmektedir7. Bu nedenle
geliúmekte olan ülkelerde hazÕr PV Hücreler satÕn alÕnarak, PV Modül olarak montajÕ tercih
edilmekte ancak bu durumda katma de÷er düúmektedir.

7

Önder, E., Fotovoltaik Teknolojisi ve Dünyadaki Yeri, http://www.teknolus.com/.
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PV modül, ùekil 7'de görüldü÷ü gibi, birkaç tabakadan oluúmaktadÕr. Önce; birbirine seri ve/veya paralel
ba÷lanmÕú PV hücreler bir fiber yatak üzerine oturtulup, pillerin üzerine ve fiberin altÕna EVA
malzemesinden iki tabaka yerleútirilmektedir. Sonra üst EVA malzemesinin üstüne temiz ve
sertleútirilmiú bir cam parçasÕ, alt EVA malzemesinin altÕna ise bir tedlar tabakasÕ konmaktadÕr. Daha
sonra ise, hazÕrlanmÕú olan modül sandviç bir laminasyon fÕrÕnÕna yerleútirilip vakum altÕnda bir müddet
piúirilmektedir. Laminasyon sonucu tabakalar, arada hiç hava kalmaksÕzÕn birbirlerine yapÕúmaktadÕr.
Laminasyon iúlemi sonrasÕ modül dikkatlice so÷utulup, çerçeve ve terminal kutusu takÕldÕktan sonra son
testi yapÕlmakta ve kullanÕma hazÕr hale getirilmektedir.

ùekil 7. Kristal Silikon PV modül üretim aúamalarÕ8

Teknolojik olarak Silikon malzeme fiyatlarÕndaki de÷iúimin, Wafer ve Modül üretimi üzerinde direkt
etkisi vardÕr (ùekil 8).

ùekil 8. Polisilikon malzeme fiyatÕnÕn üretim maliyetleri üzerindeki etkisi7.

8

http://www.bilimbilmek.com/sayfa/Haldun_Abdullah-Fotovoltaik_Modul_Uretimi.html

49

TRC2 (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA) BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU

Kristal silikon fiyatlarÕnda 2008 yÕlÕnÕn baúlarÕnda gerçekleúen yaklaúÕk %80 oranÕndaki çok sert bir
düúüú; PV Modül üretim maliyetlerine hali hazÕrda %29 oranÕnda yansÕmÕútÕr (ùekil 9a). Bu geliúme;
PV Modül Teknolojisinde 5-10 yÕl sonra beklenen ucuzlamayÕ úimdiden getirmiútir (ùekil 9b).

(a)

(b)

ùekil 9. (a) Polisilikon malzeme fiyatÕndaki ani düúüúün modül üretim maliyetlerine yansÕmasÕ9, (b)
9
Modül üretimlerinde tahminlerden önce beklenen maliyet düúüúleri .

9

Nozawa, T. Photovoltaic Cells on the Verge of Explosive Growth, Cover Story, Nikkei Electronics Asia --April 2010
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2010 yÕlÕ içerisinde yayÕnlanan ‘PV Barometer’ baúlÕklÕ raporda6, Amerika merkezli bir danÕúmanlÕk
úirketi (iSuppli), Kristal Silikon PV fiyatlarÕnda 2009 yÕlÕndaki ortalama düúüúün wafers için %50,
modül için ise %37,8 seviyelerinde oldu÷unu, 2010 yÕlÕnda ise fiyatlarda göze çarpan bir düúüú
gerçekleúmedi÷ini belirtmektedir.
PV pazarÕnda modüllerin kullanÕcÕya ulaúma fiyatlarÕ için yapÕlan son araútÕrmalarda10,11 az da olsa
farklar söz konusudur, ancak mevcut durum birim Watt baúÕna satÕú fiyatlarÕnÕn halen 4$ ve üstü
seviyelerinde oldu÷u, üretim maliyetlerinde düúüúün henüz kullanÕcÕya yeterince yansÕmadÕ÷Õ
yönündedir (ùekil 10).

(a)

(b)

ùekil 10. (a) GTM ùirketi pazar araútÕrma sonuçlarÕ10, (b) Solarbuzz ùirketi pazar araútÕrma sonuçlarÕ11

10
11

http://www.gtmresearch.com/report/pv-technology-production-and-cost-2009-forecast
http://www.solarbuzz.com/Moduleprices.htm
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PV üretim teknolojisinin pazar araútÕrmalarÕnda da, sunulan rakamlar arasÕnda bazÕ farklÕlÕklar
mevcuttur. Ancak global üretim çok hÕzlÕ bir úekilde geliúmektedir. PV Barometer baúlÕklÕ raporda6
PV endüstrisinin, geçmiúinden beri ilk defa, pazar ihtiyacÕndan fazla modül üretti÷ine dikkat
çekilmektedir. Global düzeyde PV hücre üretimi 2008 yÕlÕnda 7,9 GWp iken, 2009 yÕlÕnda çarpÕcÕ bir
hÕzla %56 artarak, 12,3 GWp düzeyine ulaúmÕútÕr (ùekil 11a). PV hücre üretimi; 2010 yÕlÕ için yapÕlan
ciddi öngörü ve tahminlerden %800 daha fazla olacak úekilde, artmÕútÕr (ùekil 11b).

(a)

(b)

ùekil 11. (a) PV hücre üretim miktarÕnÕn (GWp) son on yÕldaki seyri12, (b) 2010 yÕlÕ için öngörülen
üretim miktarÕna (MWp) kÕyasla son yÕllardaki seyri13

12
13

Solarbuzz: http://www.solarbuzz.com/.
Photon International: http://www.photon-magazine.com/.
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PV üretim teknolojisinde di÷er dikkat çekici bir nokta da; üretimlerin ülkelere göre da÷ÕlÕmÕndadÕr.
Üretimlerde hakimiyet Asya ülkelerine do÷ru kaymaktadÕr. 2008 yÕlÕnda dünya PV piyasasÕnda %64
olan hakimiyetleri 2009 yÕlÕnda %76 oranÕna yükselmiútir. Almanya ve Amerika’nÕn dünya
pazarÕndaki oranlarÕ gittikçe azalmaktadÕr (ùekil 12).

(a)

2008
Di÷er Avrupa
ülkeleri
7,1%

ABD
5,5%
Malezya
2,1%

Almanya
18,5%
Di÷er Asya
ülkeleri
4,7%

Afrika ve
Ortado÷u
0,2%
Avusturalya
0,5%

Çin
32,7%

Hindistan
1,1%
Tayvan
11,6%

(b)

Japonya
16%

2009
Di÷er Avrupa
ülkeleri
4,4%

Malezya
6,4%

ABD
4,4%
Afrika ve
Ortado÷u
0,1%

Almanya
15,0%

Çin
37,9%

Di÷er Asya
ülkeleri
5,2%
Hindistan
1,8%
Tayvan
12,2%

Japonya
12,5%

ùekil 12. PV hücre üretim miktarÕnÕn (MWp) ülkelere göre da÷ÕlÕmÕ; (a) 2008 yÕlÕ, (b) 2009 yÕlÕ.

53

TRC2 (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA) BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU

PV üretim teknolojisinde en büyük 10 üretici (Çizelge 11) sÕralamasÕnda da büyük bir yarÕú söz
konusudur ve sÕralama sürekli de÷iúmektedir. 2008 yÕlÕndan, 2009 yÕlÕna geçerken; ABD menúeli
FirstSolar (5. SÕradan 1. SÕraya), Tayvan menúeli Yingli (6. SÕradan, 5. SÕraya) ve Çin menúeli JA
Solar (7. SÕradan, 6. SÕraya) atlayarak, önemli sÕçramalar gerçekleútirmiútir (ùekil 13).

Çizelge 11. En büyük 10 PV Hücre Üreticisi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Firma
First Solar
Suntech Power
Sharp
Q-Cells
Yingli Gren Energy
JA Solar
Kyocera
Trina Solar
SunPower

Ülke
ABD
Çin
Japonya
Almanya
Çin
Çin
Japonya
Çin
ABD-Flipinler

Teknoloji
ønce film (CdTe)
Kristal (mono, multi)/ønce film (a-Si, mc-Si)
Kristal (mono, multi)/ønce film (a-Si, mc-Si)
Kristal (mono, multi)/ønce film (CIGS, CdTe)
Kristal (multi)
Kristal (mono, multi)
Kristal (multi)
Kristal (mono, multi)
Kristal (mono)

10.

Gintech

Tayvan

Kristal (mono, multi)

First Solar
7%
First Solar
13%

Suntech Power
7%
Sharp
8%
Di÷er
46%

Suntech Power
7%

Di÷er
39%

2008

2009

Q-Cells
9%

Q-Cells
6%

Yingli
4%
JA Solar
4%
Gintech
3%

Motech
4%

SunPower
4%

Sharp
7%

Gintech
4%

Kyocera
4%

Yingli
5%
Motech
4%

SunPower
5%

JA Solar
5%
Kyocera
5%

ùekil 13. En büyük 10 PV hücre üreticisi firmanÕn 2008 ve 2009 yÕlÕ sÕralamalarÕ.
PV üretim teknolojisinde; Asya ülkelerinin üstünlü÷üne karúÕn, kullanÕm kapasitesi konusunda
(ùekil 14a ve Çizelge 12) ve dünyanÕn en büyük PV üretim santrallerinin kurulumunda, Avrupa
ülkeleri ön sÕralardadÕr (Çizelge 13).
PV üretimi konusunda geçti÷imiz yÕllarda ön sÕralarda olan ülkelerin; söz konusu teknolojiye en fazla
Ar-Ge yatÕrÕmÕ yapan ülkeler olduklarÕ da göze çarpmaktadÕr (ùekil 14b).
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(a)

2000 yÕlÕ
800 MW

2004 yÕlÕ
3000 MW

2008 yÕlÕ
14500 MW
øtalya
3%

Di÷er
14%
Di÷er
23%

ABD
18%

Almanya
15%

Almanya
35%

ABD
13%

Japonya
44%

Kore
2%

Fransa
1% Çin
1%

øspanya
23%

Almanya
36%

Di÷er
11%

Japonya
38%

ABD
8%

Japonya
15%

(b)

ùekil 14. (a) PV kurulum kapasitesinin ülke ve co÷rafyalara göre da÷ÕlÕmÕ14; (b) PV üretim teknolojisine
14
yapÕlan Ar-Ge yatÕrÕmlarÕnÕn ülke ve co÷rafyalara göre da÷ÕlÕmÕ .

14

Technology Roadmaps, Solar photovoltaic energy, IEA (2010)
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Çizelge 12. Avrupa’da toplam kurulu güç (MWp) toplamÕ ve ilk 10 AB ülkesindeki durum
Ülke
On-grid
5.979.000
3.402.235

2008
Off-grid
40.000
18.836

Toplam
6.019.000
3.421.071

On-grid
9.785.300
3.500.000

2009
Off-grid
45.000
20.082

Toplam
9.830.300
3.520.082

445.000
54.294
70.870

13.300
0.380
0.053

458.300
54.674
70.923

1.019.000
465.321
362.970

13.400
0.580
0.053

1.032.400
465.901
363.023

Fransa
Portekiz
Hollanda

82.990
65.011
52.000

20.912
2.941
5.200

103.902
67.952
57.200

268.230
99.164
58.433

21.119
3.041
5.200

289.349
102.205
63.633

Yunanistan
Avusturya

12.000
29.030

6.500
3.357

18.500
32.387

48.300
34.130

6.700
3.357

55.000
37.487

AB Toplam

10.249.931

126.130

10.376.061

15.724.798

136.406

15.861.204

Almanya
øspanya
øtalya
Çek Cumh.
Belçika

*Tahmini de÷erler
Çizelge 13. Dünyada en büyük kurulu güce sahip (40 MWp ve üstü) PV santraller15**
Sanral ismi

Ülke

Kurulu
güç
(MWp)

YÕllÕk
üretim
(GWh)

Tamamlanma
tarihi

Olmedilla Photovoltaic Park

øspanya

55

85

Eylül- 2008

Strasskirchen Solar Park

Almanya

54

-

2009

Lieberose Photovoltaic Park

Almanya

53

53

2009

Puertollano Photovoltaic Park

øspanya

47,6

-

2008

Moura photovoltaic power station

Portekiz

46

93

AralÕk-2008

Kothen Solar Park

Almanya

45

-

2009

Finsterwalde Solar Park

Almanya

41

-

2009

Waldpolenz Solar Park

Almanya

40

40

AralÕk-2008

**Calforniya Vadisi’nde (ABD) yapÕmÕna kÕsa sürede baúlanacak 550 MWp kurulu güçteki Topaz Solar
Farm ve 250 MWp güçteki High Plains Ranch PV santralleri, hali hazÕrda en büyük kurulu güçteki
projelerdir16

Büyük güçteki PV santrallerine ait görüntüler ùekil 15’te sunulmuútur. Söz konusu santrallerin
birincisinde sabit e÷imle yerleútirilmiú kristal silikon PV modül teknolojisi kullanÕlmÕútÕr. Di÷er
santralde ise farklÕ olarak, güneúi tek eksende izleyen hareketli sehpa mekanizmasÕ kullanÕlmÕútÕr.

15

http://www.pvresources.com/en/top50pv.php
Sneed, D. "Calif. utility agrees to buy solar power from two proposed plants", The San Luis Obispo Tribune.
http://www.mcclatchydc.com/economics/story/48267.html
16

56

TRC2 (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA) BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU

(a)

(b)

ùekil 15. PV güç santrali için örnek görüntüler; (a) sabit e÷imli, hareketsiz, (b) güneú izleyicili, hareketli.
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Teknolojinin yol haritasÕ
Kristal Silikon ve ønce Film teknolojisi kullanan PV Modüllerin üretimi ve geliúimi gelecek 20 yÕlda
da devam edecek; en büyük iyileúmenin modül verim de÷erlerinin ve ömürlerinin artÕúÕnda olaca÷Õ
öngörülmektedir (ùekil 16 ve Çizelge 14). 2020 yÕlÕndan itibaren yo÷unlaútÕran PV ve organik PV ile
birlikte yeni geliútirilecek ileri teknolojilerin ticari pazarda pay almasÕ beklenmektedir.

14

ùekil 16. PV hücre teknolojilerinin gelecekteki trendi .
Çizelge 14. PV Modül verim, geri ödeme süresi ve iúletme ömrü için gelecek yÕllara ait teknoloji
hedefleri
Hedefler
(YuvarlatÕúmÕú rakamlara göre)
Tipik düzlemsel modül verimi

2008

2020

2030

2050

% 16’ya
kadar

% 23’e
kadar

% 25’e
kadar

% 40’a
kadar

Tipik maksimum sistem enerji geri ödeme süresi
(YÕllar içinde)

2 yÕl

1 yÕl

0,75 yÕl

0,5 yÕl

øúletme ömrü

25 yÕl

30 yÕl

35 yÕl

40 yÕl
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Anahtar Not-2: Gelecek yÕllarda ince film
teknolojisi ve geliúmekte olan ülke hakimiyetinde
de÷iúimler bekleniyor.
GTM AraútÕrma ùirketi10 gelecekteki olasÕ Polisilikon malzeme sÕnÕrlamalarÕndan dolayÕ; Kristal Silikon
ve ønce Film PV modül pazar paylarÕ arasÕndaki farkÕn hÕzla kapanaca÷Õ (%66’lÕk fark, %30 seviyelerine
kadar inebilecek) ve PV üretim teknolojisinde geliúmekte olan ülkelerin payÕnÕn artaca÷Õ, öngörüsünü
yapmaktadÕr (ùekil 17). Kristal Silikon Modül fiyatlarÕ 5 yÕl içinde Watt baúÕna 1,4$ seviyelerine inerken,
CIGS ønce Film Modül 0,75$ seviyelerine kadar inebilecektir. Her iki teknolojide ise %30 dolaylarÕnda
modül verimine ulaúÕlabilecektir. Bu öngörüler; Türkiye ve TRC-2 Bölgesi’nin do÷ru pozisyonu almasÕ
açÕsÕndan oldukça önemlidir.

(a)

(b)

ùekil 17. (a) Ticari pazarda mevcut PV hücre teknolojilerinin ve (b) piyasaya hakim ülke paylarÕnÕn;
10
gelecekteki trendine yönelik öngörüler .

Anahtar not sonu
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Günümüzde kurulu ve kullanÕmdaki PV gücün yaklaúÕk %60’lÕk kÕsmÕ özel konut ve binalara (<20
kW) yöneliktir. Di÷er uygulama alanlarÕ; ticari ve kamu binalarÕ ( 1MW’a kadar), úebekeye ba÷lÕ
sistemler (>1MW) ve úebekeden ba÷ÕmsÕz sistemler (de÷iúken güç aralÕ÷Õnda) olarak
sÕnÕflandÕrÕlmaktadÕr. Böylece PV kurulu güçler; son kullanÕm durumuna göre 4 ayrÕ baúlÕk altÕnda
de÷erlendirilmektedir. Gelecekte kullanÕmdaki en fazla artÕúÕn, úebekeye ba÷lÕ büyük güçlü
sistemlerde olaca÷Õ öngörülmektedir (Bknz: Çizelge 15 ve ùekil 18).

Çizelge 15. PV sistem son kullanÕcÕ sektörlerinin gelecek yÕllarda üretim kapasitelerine (TWh olarak)
hedefler
YÕllÕk elektrik üretimi (TWh)

2010

2020

2030

2040

2050

Konut (Residental)

23

153

581

1.244

1.794

Ticari (Commercial)

4

32

144

353

585

ùebekeye ba÷lÕ (Utility)

8

81

368

910

1.498

ùebekeden ba÷ÕmsÕz (Off-grid)

3

32

154

401

695

Toplam

37

298

1.247

2.907

4.572

ùekil 18. PV sistem son kullanÕm alanÕndaki gelecek yÕllara yönelik öngörü

14

Son kullanÕm sektörlerinde maliyetlerin gelecek yÕllarda önemli seviyede düúece÷i öngörülmektedir.
Konut, ticari ve úebekeye ba÷lÕ uygulamalar için maliyet hedefleri Çizelge 16-18’de sunulmuútur.
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Çizelge 16. Konut uygulamasÕnda sistem ve elektrik kullanÕm maliyet hedefleri
2008

2020

2030

2050

6.000

2.250

1.800

1.200

2.000 kWh/kW

360

160

100

65

1.500 kWh/kW
1.000 kWh/kW

480
720

210
315

135
205

90
135

Anahtar teslimi sistem fiyatÕ (2008 $/MW)
Elektrik üretim
maliyeti (2008
$/MWh)

Çizelge 17. Ticari/kamu bina uygulamasÕnda sistem ve elektrik kullanÕm maliyet hedefleri
2008

2020

2030

2050

5.000

2.250

1.500

1.000

2.000 kWh/kWp

300

130

85

55

1.500 kWh/kWp
1.000 kWh/kWp

400
600

175
260

115
170

75
110

Anahtar teslimi sistem fiyatÕ (2008 $/MWp)
Elektrik üretim
maliyeti (2008
$/MWh)

Çizelge 18. ùebeke hattÕ uygulamasÕnda sistem ve elektrik kullanÕm maliyet hedefleri
2008

2020

2030

2050

4.000

1.800

1.200

800

2.000 kWh/kWp

240

105

70

45

1.500 kWh/kWp

320

140

90

60

1.000 kWh/kWp

480

210

135

90

Anahtar teslimi sistem fiyatÕ (2008 $/MWp)
Elektrik üretim
maliyeti (2008
$/MWh)
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Termal Teknolojiler
Termal güneú enerjisi teknolojileri; düúük, orta ve yüksek sÕcaklÕk uygulamalarÕ olmak üzere üçe
ayrÕlabilir. Düúük sÕcaklÕk uygulamalarÕnÕn en yaygÕn örne÷i; düzlemsel güneú kollektörleridir. Orta
sÕcaklÕk uygulamalarÕ; çizgisel yo÷unlaútÕrma yapan sistemleri (parabolik çukur kolektörler, frensel
kollektörler), yüksek sÕcaklÕk uygulamalarÕ ise; noktasal yo÷unlaútÕrma yapan sistemleri (parabolik çanak
ve merkezi alÕcÕlar) içerir.
Klasik plaka tipi düzlemsel güneú kolektörleri; ço÷unlukla evlerde sÕcak su ÕsÕtma amacÕ ile kullanÕlmakta
olup, güneú enerjisini toplayarak bir akÕúkana ÕsÕ olarak aktarmakta ve çeúitli tür ve biçimlerde imal
edilebilmektedir. Bu sistemler içerisinde dolaúan akÕúkanÕn sÕcaklÕ÷Õ 70-80oC mertebesine kadar
çÕkabilmektedir. Evlerin sÕcak su ihtiyacÕ dÕúÕnda; yüzme havuzlarÕ ve küçük sanayi tesislerinde de sÕcak
su temini amacÕyla kullanÕlmaktadÕrlar. Son dönemlerde ülkemizde de kullanÕmÕ yaygÕnlaúmaya baúlayan
ve vakumlu ÕsÕ borularÕndan oluúan düzlemsel toplayÕcÕlarda ise akÕúkan sÕcaklÕ÷Õ, 120oC mertebesine
kadar ulaúabilmektedir.

Anahtar Not-3: Güneú Enerjili Su IsÕtma
Sistemlerinde Teknoloji FÕrsatlarÕ Geniúliyor.
Termal güneú enerjisi uygulamalarÕndan en yaygÕnÕ su ÕsÕtma sistemleridir. Güneú enerjisi ile sÕcak su
hazÕrlama sistemleri, hazÕrlanacak suyun kullanma yerine, suyun ÕsÕtÕlma úekline, sistemdeki suyun
dolaúÕmÕna ve amacÕna göre de÷iúiklik gösterirler. Güneú enerjili su ÕsÕtma sistemleri (GESIS) teknolojik
olarak iyi bilinmekle beraber, teknolojide önemli geliúmeler olmaktadÕr.
EøE tarafÕndan yapÕlan ve ülkemizdeki güneú kollektörü üretim ve kullanÕm durumunu inceleyen anket
çalÕúmalarÕna göre; Güneydo÷u Anadolu Bölgesi, zengin güneú enerjisi potansiyeline kÕyasla ülkemizde
güneú kollektörlerinin az kullanÕldÕ÷Õ bölgedir. Temiz enerji kullanÕmÕ bilincinin az olmasÕ, sadece ilk
yatÕrÕm maliyetinin göz önüne alÕnmasÕ, teknik bilgi eksikli÷i ve bu konudaki bilginin son kullanÕcÕya
ulaútÕrÕlmamasÕ, eski sistemlerin düúük verimlere sahip olmasÕ gibi güneú enerjili su ÕsÕtma sistemlerinin
önündeki engeller; GAP Bölgesine direkt olarak yansÕmÕútÕr.
Oysa güneú kollektörleri, özellikle Akdeniz ve Ege Bölgesi olmak üzere ülkemizde yÕllardÕr yaygÕn olarak
kullanÕlmaktadÕr. Güneú kollektörlerinin yaygÕn kullanÕlmamasÕnÕn GAP Bölgesine özel belli baúlÕ ek
nedenleri söz konusudur. Temelde alÕm gücünün düúük olmasÕ ve bunun sonucunda ticari olarak pazara
giremeyen yeni kolektörler teknolojilerinin kullanÕcÕlar tarafÕndan yeterince tanÕnmamasÕdÕr. GAP’la
birlikte bölgede yaúam standardÕnÕn artmasÕ sonucunda, Bölge halkÕnÕn evsel sÕcak su ihtiyacÕnÕ
karúÕlamada güneú kollektörlerine daha fazla yönelmesi beklentiler arasÕndadÕr.
GESIS’ler esasen güvenlik ve teknolojik açÕdan doygunluk noktasÕna çok yakÕndÕr. Ancak, bir GESIS’in
teknik ve ekonomik baúarÕsÕ, ihtiyaca cevap verecek boyutlarÕ yanÕnda, parçalarÕnÕn kalitesine de ba÷lÕdÕr.
Birçok de÷iúik sistem mevcuttur ve bu sistemler ùekil 19’da úematik olarak sÕnÕflandÕrÕlmÕú, ùekil 20’de
ise bazÕ örnek sistem görüntüleri verilmiútir. Bu sistemlere olan talebin dünyada artan bir e÷ilim
göstermesi, sistemi büyüyen bir sektör haline getirmiútir. Piyasada kalite bazÕnda de÷erlendirildi÷inde
aynÕ sistemler çok farklÕ ekonomik ve teknik úartlarda bulunabilmektedir. Ekonomik de÷erlendirme ve
karúÕlaútÕrmalarda bu husus göz önüne alÕnmalÕdÕr. Güneúli su ÕsÕtma sistemlerinin ana parçasÕ olan
kollektörlerdeki geliúmeler ve yeni tip entegre sistemlerdeki de÷iúimler incelendi÷inde karmaúÕk bir
durum ortaya çÕkmaktadÕr. DolayÕsÕyla bu yeni geliúen güneú enerjili su ÕsÕtma sistemlerinin teknoekonomik analizlerinin yapÕlmasÕ ihtiyacÕ söz konusudur ve fazla gecikmeden giderilmelidir.
Bölgede binalarda ve evlerde çatÕ olmamasÕ ve genellikle düz dam olmasÕ GESøS için önemli bir
avantajdÕr. DolayÕsÕyla konutlarda sÕcak su ihtiyacÕnÕn karúÕlanmasÕ için GESøS’lerin kullanÕm potansiyeli
yüksektir. Bölgede en çok kullanÕlan sistem daha ekonomik olan yatay depolu açÕk tip GESøS’dir. Bu
sistemde 2 adet su deposu bulunmaktadÕr. So÷uk su deposu ve sÕcak su deposudur. Maliyet açÕsÕndan
daha ucuz olmasÕ dolayÕsÕyla bu depolar galvanizli saçtan yapÕlmaktadÕr. Galvanizli saç kullanÕlmasÕ
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sa÷lÕk açÕsÕndan uygun de÷ildir. Bölgede bu depolarÕn emaye veya paslanmaz çelikten yapÕlmasÕ gerekir.
Bölgede kÕúÕn don olayÕndan dolayÕ bu sistemler kÕúÕn devre dÕúÕ bÕrakÕlmaktadÕr. Hâlbuki kÕúÕn düúük
sÕcaklÕklara ra÷men önemli bir güneú ÕúÕnÕmÕ mevcuttur. KÕúÕn bu güneú enerjisini kullanmak için kapalÕ
tip GESøS kullanÕlmasÕ gerekir.
AçÕk devre GESøS kolektör ve depo kalitesine göre piyasa de÷eri 600-1.000 TL arasÕnda de÷iúmektedir.
Bölgede yÕl boyu güneú enerjisi potansiyelinin kullanÕlmasÕ için kapalÕ devre GESøS kullanÕlmasÕ gerekir.
KapalÕ devre GESøS fiyatÕ 1.200-2.000 TL arasÕndadÕr. Bölgedeki genellikle açÕk devre GESøS’lerde
kullanÕlan galvaniz saçtan yapÕlmÕú depolarÕn de÷iútirilmesi ve bu depolarÕn yerine emaya depolarÕn
kullanÕlmasÕ gerekmektedir.
5627 sayÕlÕ Enerji Verimlili÷i Kanununa dayanarak çÕkarÕlan Binalarda Enerji PerformansÕ Yönetmeli÷i
madde 19 (3)’a göre, yapÕ ruhsatÕna esas olan kullanÕm alanÕ 2.000 m2’nin üzerindeki oteller, hastaneler,
yurtlar gibi konaklama amaçlÕ konut harici binalar ile spor merkezlerinde merkezi sÕhhi sÕcak su
sisteminin planlanmasÕ úarttÕr. Bölgenin güneú potansiyeli ve yapÕlaúmadaki konumu göz önüne
alÕndÕ÷Õnda, GESøS’ler sÕcak su ihtiyacÕnÕn karúÕlanmasÕnda önemli rol oynayabilir.

(a)
GüneƔ Enerjili Su IsŦtma Sistemleri

Devre tipine göre

Su dolaƔŦmŦna göre

AçŦk sistem

KapalŦ sistem

Depo yerleƔimine göre

DoŒal dolaƔŦmlŦ

ZorlanmŦƔ dolaƔŦmlŦ
(PompalŦ )

Depo sayŦsŦna göre

Kollektör tipine göre

Dik depolu

Tek depolu

Düz yüzeyli klasik

Yatay depolu

Çift Depolu

Tüp kollektörlü

Vakum tüplü

Vakum tüplü IsŦ borulu

(b)
Yatay Depolu açÕk tip

Dik depolu kapalÕ tip

Vakum tüplü

Vakum tüplü ÕsÕ borulu

ùekil 19. (a) GESIS’lerin sÕnÕflandÕrÕlmasÕ, (b) SÕcak su hazÕrlama için kullanÕlan bazÕ GESIS’ler.
Anahtar not sonu
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Termal güneú enerjisi uygulamalarÕnÕn ikinci büyük grubu olan yo÷unlaútÕrÕcÕ kolektör grubunda ise; ileri
teknoloji kullanÕlarak, Fresnel ve parabolik oluk (çukur) kollektörlerle 300-400oC sÕcaklÕ÷a, merkezi
alÕcÕlar (güneú kuleleri) ve parabolik çanak kolektörlerle ise 1.400oC sÕcaklÕ÷a kadar çÕkÕlabilmektedir.
Güneú ÕúÕnlarÕnÕn yo÷unlaútÕrÕlmasÕnÕn herkes tarafÕndan bilinen örne÷i, bir mercek veya çukur ayna
kullanÕlarak ka÷Õt vb. malzemelerin tutuúturulmasÕdÕr. Yo÷unlaútÕrmalÕ toplayÕcÕlarda, direkt güneú
ÕúÕnlarÕnÕn mümkün olan en yüksek oranda kullanÕlabilmesi hedeflenmektedir. Bunun için güneú
yo÷unlaútÕrÕcÕlarÕ, güneúin sürekli izlenebilmesini sa÷layan bir izleme mekanizmasÕyla donatÕlmÕúlardÕr.
Sözkonusu teknolojilerin úematik çalÕúma prensibi ùekil 20’de gösterilmiútir.
Yo÷unlaútÕran güneú enerjisi teknolojileri ile yüksek sÕcaklÕklara çizgisel (Fresnel ve parabolik çukur için)
ya da noktasal odaklama (çanak ve merkezi alÕcÕ için) yapmak suretiyle ulaúÕlÕr. Yo÷unlaútÕrma iúlemi
yaygÕn olarak çizgisel ve noktasal odaklama olmak üzere iki úekilde yapÕlmaktadÕr. Çizgisel (do÷rusal)
yo÷unlaútÕrmada; güneúten belirli bir yüzeye (yansÕtÕcÕ yüzey) gelen ÕúÕnlar, bir odak çizgisine sahip yüzey
(alÕcÕ yüzey) üzerinde toplanarak, yüzeyi oluúturan boru içerisinden geçen akÕúkan ÕsÕtÕlÕr. AçÕklamadan
anlaúÕlaca÷Õ üzere; burada çizgi olarak bahsedilen odak, pratikte úerit úeklinde dar ve uzun bir alandÕr.
AkÕúkanÕn ulaúaca÷Õ sÕcaklÕk; akÕú hÕzÕ, yo÷unlaútÕrma oranÕ ve anlÕk güneú ÕúÕnÕm de÷erine ba÷lÕ olarak
de÷iúmekle birlikte; çizgisel sistemlerde ulaúÕlabilecek en yüksek teorik sÕcaklÕk, güneúin yüzeyindeki
sÕcaklÕk de÷erine çok yakÕndÕr. Noktasal yo÷unlaútÕrmada ise; güneúten yansÕtÕcÕ yüzeye gelen ÕúÕnlarÕn
tamamÕ, alÕcÕ yüzeydeki bir nokta üzerinde (odak noktasÕ) toplanarak, yo÷unlaútÕrÕlma yapÕlmaktadÕr.
Burada nokta olarak bahsedilen odak, pratikte bir nokta olmaktan çok, alÕcÕ yüzeyi oluúturan küçük bir
alandÕr.

ùekil 20. Yo÷unlaútÕran güneú enerjisi teknolojileri úematik çalÕúma prensibi
Yo÷unlaútÕran güneú enerjisi kolektörleriyle, orta ve yüksek sÕcaklÕklarda elde edilebilen doymuú ya da
kÕzgÕn buhar, endüstriyel tesislerde direkt olarak ÕsÕl amaçlÕ kullanÕlabildi÷i gibi; uygun bir termodinamik
bir çevrimden geçirilerek elektrik üretiminde de kullanÕlabilmektedir. Termal Güneú Enerji Santrali
olarak adlandÕrÕlan bu tür tesislerin genel çalÕúma prensibi ùekil 21(a)’ da gösterilmiútir. Bu tür
santrallerin birinci fazÕnda dolaúan ÕsÕ transfer akÕúkanÕ (genellikle yüksek sÕcaklÕkta çalÕúabilen sentetik
ya÷); güç devresinde bulunan suya bir ÕsÕ de÷iútiricisi vasÕtasÕyla ÕsÕsÕnÕ direkte aktararak buhar fazÕna
ulaútÕrÕr ve buhar türbini + jeneratör vasÕtasÕyla elektrik üretilir. Sürekli elektrik üretimini temin
amacÕyla; çevrimde bir ÕsÕ depolama devresi de bulunur. Kollektörlerin bir kÕsmÕ depolama devresindeki
ÕsÕ depolama akÕúkanÕnÕn (genellikle ÕsÕ depolama yetene÷i yüksek tuz eriyi÷i) ÕsÕtÕlmasÕnÕ temin ederek,
güneú ÕúÕnlarÕnÕn yetersiz oldu÷u anda, güç devresindeki suyun buhar haline getirilmesinde destekleyici
rol oynar17.

17

Concentrated Solar Power Now, IEA SolarPACES and GreenPeace International, 2005
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Termal Güneú Santrallerinde, kesintisiz ve düzenli elektrik üretimi için son yÕllarda uygulanan en önemli
tedbirlerinden biri de; ek bir ÕsÕ kayna÷Õ (hibrid sistem) kullanÕmÕdÕr18. Hibrid enerji kayna÷Õ kullanÕmÕ
santralin kesintisiz çalÕúmasÕnÕ temin etmede önemli rol oynamaktadÕr (ùekil 21b).
(a)

(b)

ùekil 21. Termal Güneú Santrali úematik çalÕúma prensibi.
Buhar çevrimli termal güç santralleri parabolik çanak kolektör teknolojisi hariç, di÷er yo÷unlaútÕrÕcÕ
kolektör teknolojilerinin her üçü için de uygulanabilmektedir. Her bir teknolojiye yönelik santralin
úematik çevrimleri ùekil 22’de gösterilmiútir.
Parabolik çukur tip santraller, ba÷ÕmsÕz üniteler úeklinde birbirine paralel ba÷lanmÕú parabolik kollektör
gruplarÕndan oluúan alandÕr. Bu üniteler, gelen güneú enerjisini yüksek yansÕtma oranÕna (%94 ve üzeri)
sahip aynalar vasÕtasÕyla, odakta bulunan alÕcÕ boru üzerine yansÕtÕrlar. Borular vakumludur. Parabolik
kollektör gruplarÕ, yatay eksen boyunca dönmelerini engellemeyen metal yapÕlarla desteklenmiútir.
Sistemde aynalarÕn güneúi izlemesini sa÷layan bir sensör ve otomasyon-takip sistemi bulunur.

18

Concentrating Solar Power - Global Outlook, Greenpeace International, 2009.
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Fresnel santrallerde, tek boyutlu parabolik bir yapÕya eúde÷er úekilde; çukur yerine düzlemsel aynalar
kullanÕlarak gerçekleútirilmiútir. AynalarÕn odak noktasÕ boyunca yine bir ÕsÕ toplama borusu
yerleútirilmiútir. AynalarÕn güneúi takip edebilmesi için gerekli destek yapÕsÕ ve yataklama elemanlarÕ da
mevcuttur.

(a)

(b)

(c)

ùekil 22. Termal Güneú Santrali çevrim úemalarÕ; (a) Parabolik çukur, (b) Fresnel (c) Merkezi alÕcÕlÕ
(güneú kuleli).
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Merkezi alÕcÕlÕ güç santrallerinde ise; tek tek odaklama yapan ve heliostat adÕ verilen aynalardan oluúan
bir alan, güneú enerjisini, alÕcÕ denen bir kule üzerine monte edilmiú ÕsÕ de÷iútiricisine yansÕtÕr ve
yo÷unlaútÕrÕr. AlÕcÕda bulunan ve içinden akÕúkan geçen boru yuma÷Õ, güneú enerjisini üç boyutta
hacimsel olarak absorbe eder. Bu sÕvÕ, Rankine makinesinde (buhar güç santralinde) elektrik enerjisi
üretiminde kullanÕlÕr. Bu sistemlerde ÕsÕ aktarÕm akÕúkanÕ olarak hava da kullanÕlabilir, bu durumda
sÕcaklÕk 800°C seviyelerinde sÕnÕrlÕ kalÕr. Heliostatlar bilgisayar tarafÕndan sürekli kontrol edilerek,
alÕcÕnÕn sürekli güneú almasÕ sa÷lanÕr. Sözü edilen üç farklÕ Güneú Santrali teknolojisinin teknik ve
ekonomik kÕyaslamalarÕ Çizelge 19’da yapÕlmÕú olup; kurulu santral örneklerine yönelik görüntüler ùekil
23’te gösterilmiútir.
Çizelge 19. Yo÷unlaútÕrÕcÕ Kolllektör Teknolojilerinin KÕyaslanmasÕ
Teknolojik

Parabolik Çukur
Tek eksende takip ve çizgisel
yo÷unlaútÕrma yapÕldÕ÷Õndan
verimleri düúüktür. Takip
sistemi ucuz ve basittir. Küçük
veya büyük tüm
uygulamalarda kullanÕlabilir.
KullanÕlan ÕsÕ toplama borusu
ve aynalarÕn imalatÕ özel
teknolojiler gerektirmektedir.

Ekonomik

IsÕ toplama borusu ve
aynalarÕn özel teknoloji
gerektirmesi maliyetlerini
yükseltmektedir. Elektrik veya
orta-yüksek sÕcaklÕkta proses
ÕsÕsÕ elde etmek amacÕyla
kullanÕlabilir.

Alan
kullanÕmÕ ve
iúletme
kolaylÕ÷Õ

AynalarÕn birbirini
gölgelememesi için ayna
dizileri arasÕnda belirli
miktarda boúluk bÕrakmak
gerekti÷inden, aktif ayna
alanÕnÕn en az 3 katÕ yerleúim
alanÕna ihtiyaç vardÕr.
Sistemin en önemli iki elemanÕ
ÕsÕ toplama borusu ve aynalar
özel teknolojiler ile
üretilmektedir. ArÕza
durumunda orijinal yedek
parça temini ve bazen dÕú
kaynaklÕ iúçilik gerekmektedir.
Ayna veya yansÕtÕcÕ yüzeylerin
temizlili÷inin korunmasÕ iyi bir
iúletme ile mümkün olabilir.
AyrÕca ÕsÕ toplama borusunda
vakumun sa÷lanmasÕ gerekir.

Fresnel
Tek eksende takip ve
çizgisel yo÷unlaútÕrma
yapÕldÕ÷Õndan verimleri
düúüktür. Takip sistemi
ucuz ve çok basittir. Küçük
veya büyük tüm
uygulamalarda
kullanÕlabilir. YapÕsÕnda
özel teknoloji gerektiren
herhangi bir eleman
bulunmamaktadÕr.
Hiçbir özel teknoloji
gerektiren parçasÕnÕn
olmamasÕ ve basit/sade
yapÕsÕ nedeniyle tüm
sistemler içerisinde birim
maliyeti en düúük
sistemdir. Elektrik veya
orta-yüksek sÕcaklÕkta
proses ÕsÕsÕ elde etmek
amacÕyla kullanÕlabilir.
Aktif ayna alanÕnÕn 1,1-1,2
katÕ bir yerleúim alanÕ
yeterli olmaktadÕr.
Sistemin tamamÕ yerel
malzeme ve iúçilik ile
üretilebilmektedir. YapÕsÕ
basit oldu÷undan standart
bakÕm ekibi ile her türlü
bakÕm ve onarÕmÕ
yapÕlabilmektedir.
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Merkezi AlÕcÕ
øki eksende takip ve
noktasal yo÷unlaútÕrma
yapÕldÕ÷Õndan verimleri
yüksektir. Takip sistemi
pahalÕ ve karmaúÕktÕr.
Küçük boyutlarda
gerçekleútirilemez.
HeliostatlarÕ taúÕyan
destek yapÕsÕ büyük ve
hantaldÕr.
IsÕ toplamasÕ amacÕyla
kullanÕlan kule ve
aynalardan oluúan
heliostatlarÕn hantal
yapÕsÕ nedeniyle pahalÕ
bir sistemdir. Elektrik
üretim amaçlÕ kullanÕmÕ
uygundur.
Aktif ayna alanÕnÕn
yaklaúÕk 10 katÕ bir alana
ihtiyaç duyulmaktadÕr.
Büyük oranda lokal
malzeme ve iúçilik
kullanÕmÕ mümkündür.
Bu nedenle iúletme ve
onarÕmÕ nispeten daha
sorunsuzdur
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(a)

(b)

(c)

ùekil 23. Termal Güneú Santrali görüntüleri; (a) Parabolik çukur, (b) Fresnel (c) Merkezi alÕcÕlÕ (güneú
kuleli).

Mevcut Durum
SÕcak su ve mekan ÕsÕtma amaçlÕ termal güneú kollektörlerinin kullanÕmÕ çok hÕzlÕ bir úekilde
geliúmektedir. Avrupa’ da 2009 yÕlÕnda toplam kurulu güç 4,15 milyon m2’ye ulaúmÕútÕr19 (ùekil 24a).
Toplam kurulu güç ise 35 milyon m2 üzerindedir. Düz yüzeyli termal kolektör endüstrisinin, bu
geliúimine karúÕn; 2010 yÕlÕ için yapÕlan ciddi öngörü ve tahminlerden %65 oranÕnda daha az kurulu
güce ulaúÕldÕ÷Õ belirtilmektedir (ùekil 24b).
Avrupa’daki kurulu düz yüzeyli termal kolektör miktarÕnÕn önemli bir kÕsmÕnÕ halen klasik-camlÕ
kolektörler oluúturmaktadÕr. Vakum borulu kolektörlerin kullanÕmÕ hÕzla artarken, genellikle havuz
ÕsÕtmasÕnda kullanÕlan camsÕz güneú kolektörleri en düúük yüzdeyi paylaúmaktadÕr (ùekil 25).
Düz yüzeyli termal kolektör üretiminde ve kurulumunda Almanya tartÕúmasÕz bir üstünlük
sa÷lamaktadÕr. Avrupa’nÕn en büyük 10 kollektör üretici firmasÕndan 7 tanesi Almanya menúeli
firmalardÕr (Çizelge 20)
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(a)

(b)

ùekil 24. (a) Termal kollektör kurulu güç alanÕnÕn (m2) son onbeú yÕldaki seyri19, (b) 2010 yÕlÕ için
öngörülen üretim miktarÕna (MWp) kÕyasla son yÕllardaki seyri20

19
20

EurObserv’ER, 2010.
Technology Roadmap, Concentrating Solar Power, IEA Report, 2010.
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Çizelge 20. Avrupa’da lider termal kolektör firmalarÕ ve üretimleri

ùekil 25. Avrupa’da kurulu düz yüzeyli termal kolektörlerin türlere göre sÕnÕflandÕrÕlmasÕ19
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Yo÷unlaútÕrÕlmÕú kolektör teknolojisinde kurulu güç santralleri ön plana çÕkmaktadÕr. 1980 yÕlÕnÕn
sonlarÕndan beri kurulu güç konusunda lider olan ABD; 2010 yÕlÕ içerisinde 50MW La Florida
Güneú santralini kuran øspanya’ya liderli÷i kaptÕrmÕútÕr. øspanya bu yeni santral ile kurulu gücünü
432MW seviyesine ulaútÕrÕrken; ABD, SEGS santralleri ile ulaútÕ÷Õ 422MW kurulu gücü fazla
aúamamÕútÕr. Mevcut iúletmede olan büyük termal güç santralleri Çizelge 21’de verilmiútir.
Mevcut SEGS güneú santrallerinin direkt güneú ÕúÕnÕm úiddetine göre ürettikleri elektrik enerjisi
miktarlarÕ ùekil 26’da, yine SEGS santralleri baz alÕnarak belirlenen güneúten elektrik üretim
maliyetine yönelik tahminler ùekil 27’de gösterilmiútir.

Çizelge 21. øúletmeye alÕnmÕú en büyük termal güç santralleri21
.

Kapasite
(MW)
354

øsim

64
50

Güneú Enerjisi Üretme
Sistemleri
Solnova
Anadasol güneú güç
santrali
Nevada Solar One
Ibersol Ciudad Real

50

Ülke

Yer

Notlar

ABD

Mojave Desert California

9 ünitenin toplamÕ

øspanya
øspanya

Seville
Granada

2010 yÕlÕnda tamamlandÕ

ABD
øspanya

Boulder City, Nevada
Puertollano, Ciudad Real

Alvarado I

øspanya

Badajoz

50

Entresol 1

øspanya

50

La Florida

øspanya

Torre de Miguel Sesmero
(Badajoz)
Alvarado (Badajoz)

150
100

2009 yÕlÕnda tamamlandÕ.
MayÕs 2009’da
tamamlandÕ.
Temmuz 2009’da
tamamlandÕ.
ùubat 2010’da
tamamlandÕ.
Temmuz 2010’da
tamamlandÕ.

ùekil 26. SEGS güneú santrallerinden üretilen elektrik miktarÕnÕn direkt güneú ÕúÕnÕm úiddetine
ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ19

21

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_tower.
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ùekil 27. SEGS güneú santrallerinden elektrik üretim birim maliyetlere yönelik (SunLab ve S&G
firmalarÕ tarafÕndan yapÕlan) tahmini sonuçlar22

Teknolojinin yol haritasÕ
Yo÷unlaútÕran güneú kolektörlü teknolojilerin mevcut ve gelecekteki durumuna yönelik kÕsa
açÕklamalar Çizelge 22’de sunulmuútur.
Bu teknolojilerle kurulan GES’lerden üretilen elektri÷in MWh baúÕna maliyetinde gelecek 10 yÕl ve
sonraki 10 yÕlda önemli seviyede düúüúler beklenmektedir. øki farklÕ direkt ÕúÕnÕm miktarÕ (DNI) göz
önüne alÕnarak yapÕlan öngörülerde, yüksek DNI seviyesine sahip yörelerde (örne÷in ùanlÕurfa ve
DiyarbakÕr) maliyetlerin úebeke elektri÷i ile kolayca rekabet edebilir düzeylere inece÷i tahmin
edilmektedir (ùekil 28).

Çizelge 22. Yo÷unlaútÕran güneú kolektörü teknolojisine yönelik bigi ve öngörüler
Teknoloji
Parabolik Çukur

%15

Arazi
Kullan
ÕmÕ
Büyük

Do÷rusal
Fresnel
alÕcÕlar
Kuleler(Merkezi
AlÕcÕ Sistemler)
Parabolic Çanak

%8-%10

Orta

%20-%35

Orta

%25-%30

Küçük

22

YÕllÕk IsÕl
Verim

Su
So÷utma
(L/MWh)
3.000 veya
kuru
3.000 veya
kuru
2.000 veya
kuru
Yok

http://www.eere.energy.gov/topics/solar.html.
72

Depolama

Yedekleme/
Hibrid mod

Gelecekte
Geliútirme

Evet, fakat henüz
DSG ile yok
Evet, fakat henüz
DSG ile yok
Tesis
düzenine
ba÷lÕ
Tesis
düzenine
ba÷lÕ

Evet

SÕnÕrlÕ

Evet

Önemli

Evet

Çok Önemli

Evet, sÕnÕrlÕ
durumlarda

Kütle üretimi ile
birlikte
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ùekil 28. Termal güneú santrallerinden elektrik üretim birim maliyetlere yönelik, farklÕ iki direkt ÕúÕnÕm
seviyesi (DNI) altÕndaki tahmini öngörüler23
Güneú yo÷unlaútÕrÕcÕlÕ sistemlerde maliyet analizi nispeten karmaúÕk olup, sistem tipine,
kapasitesine, yerli kaynak kullanÕmÕ ve güneú enerjisi úiddeti gibi faktörlere ba÷lÕdÕr. Maliyet analizi
genelde de÷iúik ülkelerde bulunan mevcut sistemler baz alÕnarak yapÕlmaktadÕr. Örne÷in 100 MW
tesis için yatÕrÕm maliyetinin 250 Milyon US$; elektrik üretim maliyetinin ise 9c/kWh olaca÷Õ
yönünde tahminler bu tecrübelerden yola çÕkÕlarak yapÕlmaktadÕr. Güç çÕktÕsÕ açÕsÕndan kuruluú için
özgül maliyet 2.000-3.500 €/kW arasÕndadÕr. Rankine çevrimine göre çalÕúan ve ÕsÕ transferi
akÕúkanlÕ sistemlerde maliyetin yarÕsÕ güneú teknolojisi ile ilgidir. Di÷er taraftan sistemlerde çalÕúma
akÕúkanÕ olarak su buharÕ kullanÕldÕ÷Õnda maliyetler azalmaktadÕr (Çizelge 23).

Çizelge 23. Yo÷unlaútÕrÕcÕ güç santrallerinde yaklaúÕk maliyetlere yönelik kÕyaslama

Toplam tesis alanÕ
Saha için özgül yatÕrÕm maliyeti
Güç için özgül yatÕrÕm maliyeti
Özgül saha maliyeti
YÕllÕk bakÕm ve OnarÕm (43 kiúi)

50 MW elektrik güç
kapasiteli bir ÕsÕ
depolamalÕ-ÕsÕ
transfer akÕúkanÕ
kullanan sistem
1,74 km2
206 €/m²
700 €/kW
2 €/m²
4.003.490 €

47 MW elektrik
güç kapasiteli su
buharÕ kullanan
sistem*
1,6 km2
190 €/m²
435 €/kW
2 €/m²
3.515.128 €

*BuharlÕ tip sistemlerde maliyetin yaklaúÕk %65’i güneú enerjisi teknolojileri ile ilgilidir. BuharlÕ
sistemlerde sistemin ÕsÕl verimi yaklaúÕk %26 kabul edildi÷inde elde edilecek buhar gücü için maliyet
1.673 €/kW olmaktadÕr. Bu durumda ticari güneú yo÷unlaútÕrma tesislerinde elektrik üretimi için özgül
maliyet 12 dolar-sent/kWh civarÕndadÕr. Fakat bu rakamÕn yeni tesislerde kWh baúÕna 5 dolar-sent
olmasÕ beklenmektedir.
Termal güneú enerjisi üretiminde 2050 yÕlÕna kadar en büyük payÕ Avrupa + Türkiye toplamÕnÕn
alaca÷Õ; ancak burada en büyük payÕn Türkiye’de olaca÷Õ öngörülmektedir (ùekil 29a, Çizelge 24).
Benzer úekilde 2050 yÕlÕ için Güneú Santrali elektri÷inden Avrupa ithal yolu ile yararlanacak iken,
Türkiye kendisine yetecek kadarÕnÕ üretme potansiyeline sahip olarak öngörülüyor (ùekil 29b).

23

http://www.nrel.gov/solar/.
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(a)

(b)

ùekil 29. (a) Termal GES’lerin ülke ve co÷rafyalar göz önüne alÕnarak gelecek yÕllara yönelik öngörüler,
(b) 2050 yÕlÕnda Termal GES elektrik üretim ve tüketim miktarlarÕ.
Çizelge 24. Termal güneú enerjisi kullanÕmÕnda ülkelerin gelecek yÕllar için öngörülen paylarÕ
Ülkeler
Avustralya, Merkez Asya, ùili, Hindistan (Gujarat, Rajasthan),
Mexico, Ortado÷u, Kuzey Afrika, Peru, Güney Afrika, ABD
(GüneybatÕ kÕsmÕ)
ABD (Geri kalan kÕsmÕ)
Avrupa (Ço÷unlukla ithalattan), Türkiye
Afrika (Geri kalan kÕsmÕ), Arjantin, Brezilya, Hindistan (Geri kalan
kÕsmÕ)
Endonezya (øthalattan)
Çin, Rusya (øthalattan)
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2020
%5

2030
%12

2040
%30

2050
%40

%3
%3
%1

%6
%6
%5

%15
%10
%8

%20
%15
%15

%0,5
%0,5

%1,5
%1,5

%3
%3

%7
%4
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Anahtar Not-4: Türkiye için Termal Güneú Enerjisi
Santrali FÕrsatlarÕ Büyük Olacak. TRC-2 illerinden
ùanlÕurfa Birecik’te ilk adÕm atÕlÕyor.
EÜAù GÜNEù ENERJøSø SANTRALI FøZøBøLøTE ÇALIùMASI øÇøN ÖN YETERLøLøK
øHALESø DUYURUSU24
ùirketimizin hissedarÕ oldu÷u Birecik Hidroelektrik SantralÕ sahasÕnda yer alan 38 ha’lÕk alan için AlmanTürk Mali øúbirli÷i kapsamÕnda KfW Kurumu ile iúbirli÷i içinde güneú enerjisi santralÕ fizibilitesi
yaptÕrÕlacaktÕr. Bu amaçla danÕúmanlÕk hizmeti almak üzere KfW tarafÕndan ön yeterlilik ihalesine
çÕkÕlmÕútÕr. øhale duyurusu ve ön yeterlilik için davet mektubu KfW’nin kurallarÕ gere÷i Almanya DÕú
Ticaret ve YatÕrÕm AjansÕnÕ (gtai) web sayfasÕnda (http://www.gtai.com/web_en/homepage)
yayÕmlanmÕútÕr. Bir termal güneú santralinin kurulum aúamalarÕ ve süreler ùekil 30’da gösterilmiútir. Bu
úartlarda Birecik Termal Santrali her úey yolunda giderse; 2013 yÕlÕnÕn sonlarÕnda devreye girebilecektir.

ùekil 30. Bir termal GES’in kuruluú ve iúletme ye geçme süreleri25.
Anahtar not sonu

24
25

www.euas.gov.tr adresinden 1 Eylül 2010 tarihinde kopyalanmistir.
Concentrated solar power now, 2003
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TRC-2 Bölgesi Proje FÕrsatÕ-1
GAP Bölgesi'nde 2008 Ocak itibariyle 272.972 hektar alan sulamaya açÕlmÕútÕr. 99.518 hektar alanda
halen sulama úebeke inúaatÕ devam etmektedir. GAP’Õn tamamlanmasÕ ile birlikte 1,82 milyon hektar
arazi sulu tarÕma geçecektir. Bölge'nin sulu tarÕma açÕlmasÕ ile beraber sanayide önemli geliúmeler
meydana gelmiú; sanayi tesisleri sayÕsÕ iki katÕna çÕkmÕútÕr. 2007 yÕlÕ sonu itibariyle GAP Bölgesi'nde on
kiúiden fazla iúçi çalÕútÕran iúletme sayÕsÕ 1.969’dur. Bu iúletmelerde toplam 87.566 kiúi istihdam
edilmektedir. DolayÕsÕyla, yeni kurulan ve kurulacak olan iúletmelerin sulamaya yönelik bir sektör olaca÷Õ
açÕktÕr.
Bu sektörlere yatÕrÕmlarÕ yönlendirmek ve desteklemek için, TarÕm ve Köyiúleri BakanlÕ÷Õnca 2006
yÕlÕndan bu yana “KÕrsal KalkÕnma YatÕrÕmlarÕnÕn Desteklenmesi ProgramÕ” hayata geçirilmiútir. Bu
programla, özellikle kÕrsal kesimde sivil toplum örgütleri, özel ve kamu sektörünün belirlenmiú olan
kriterlere uygun yatÕrÕm ve harcamalarÕnÕn belirli oranlarda finansmanÕ yoluyla, gelir ve sosyal
standartlarÕn geliútirilmesi için oldu÷u kadar, Türkiye’nin Avrupa Birli÷i’ne katÕlÕm politikasÕnÕn bir
parçasÕ olarak, Avrupa Birli÷i fonlarÕnÕn kullanÕm potansiyelini geliútirmek amacÕyla uygulamaya
konulmuútur. Bu proje ile do÷al kaynaklarÕn korunmasÕnÕ dikkate alarak, kÕrsal alanda gelir düzeyinin
yükseltilmesi, tarÕmsal üretim ve tarÕmsal sanayi entegrasyonunun sa÷lanmasÕ, tarÕmsal pazarlama
altyapÕsÕnÕn geliútirilmesi, gÕda güvenli÷inin güçlendirilmesi, kÕrsal alanda alternatif gelir kaynaklarÕnÕn
oluúturulmasÕ, basÕnçlÕ sulama sistemlerinin yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ, yürütülmekte olan kÕrsal kalkÕnma
çalÕúmalarÕnÕn etkinliklerinin artÕrÕlmasÕ ve kÕrsal toplumda belirli bir kapasitenin oluúturulmasÕ
amaçlanmaktadÕr. Bu kapsamda 2006-2008 yÕllarÕnda tamamlanan projelerin sektörel da÷ÕlÕmÕ Çizelge
25’de gösterilmiútir. Çizelgeden görülece÷i gibi modern tarÕmÕn gere÷i olarak belirlenen projeler, özellikle
GAP projesinin devreye girmesiyle birlikte GAP`taki çiftçiler tarafÕndan yo÷un bir ilgi görmektedir.
KÕrsal KalkÕnma YatÕrÕmlarÕnÕn Desteklenmesi ProgramÕ ile hayata geçirilen basÕnçlÕ sulama projeleri ile
ilgili bilgiler Çizelge 26’da verilmiútir.
Çizelge 25. 2006-2008 yÕllarÕnda tamamlanan projelerin sektörel da÷ÕlÕmÕ
Proje Konusu

Adet
420

Toplam Proje
Maliyeti (TL)
55.922.000

83

17.868.000

7.895.000

Bitkisel ürün iúleme ve paketleme

600

201.359.000

83.688.000

Hayvansal ürün iúleme ve
paketleme
TarÕmsal ürün depo (silo)

325

99.206.000

46.784.000

220

71.655.000

47.665.000

1.648

446.010.000

216.992.000

AltyapÕ Sulama
Alternatif enerji sera

TOPLAM

Toplam Hibe MiktarÕ
(Tl)
30.960.000

Çizelge 26. Toplu basÕnçlÕ sulama projeleri

2005-2008
YÕlÕ
AltyapÕ*
2009 YÕlÕ
TOPLAM

Damla

Ya÷murlama

Toplam

Hibe**
26.192

Alan
(da)
248.044

Çiftçi
SayÕsÕ
21.383

181

150

331

35
216

37
187

90
72
493

8.338
623
35.153

100.052
348.096

25.464
46.847

*23 øçme suyu, 67 Kanalizasyon,Yol , **Milyon TL

Çizelgeden görülece÷i gibi, optimum bitki geliúmesinin ve denetimin sa÷lanmasÕ için gerekli olan modern
sulama sistemlerinde alternatif enerji kaynaklarÕ kullanÕmÕ GAP ve TRC-2 Bölgeleri’nde giderek

76

TRC2 (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA) BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU

yaygÕnlaúmaktadÕr. TarÕmsal üretimde hayati bir öneme sahip olan modern sulama sistemlerinde
alternatif enerji kaynaklarÕnÕn kullanÕlmasÕ ile su ve enerji tasarrufu sa÷lanmakta, ayrÕca topra÷Õn
tuzlaúmasÕ, CO2 emisyonunun artmasÕ gibi çevre üzerindeki olumsuz etkiler de minimize edilmektedir.
Alternatif enerji kaynaklarÕ arasÕnda sulama sistemlerinde en fazla tercih edilen sistem, güneú
enerjisinden elektrik enerjisi üreten fotovoltaik (PV) paneller olmaktadÕr. Bu sistemlerin
yaygÕnlaúmasÕndaki sebeplerin baúÕnda sulama ihtiyacÕnÕn gösterdi÷i zaman ile güneú enerjisi potansiyeli
arasÕndaki paralellikten kaynaklanmaktadÕr. DolayÕsÕyla fotovoltaik-sulama sistemlerinde sulama, güneú
enerjisinin oldu÷u saatlerde yapÕldÕ÷Õndan sistem için enerji depolama (batarya bank) ünitesine gerek
kalmamakta ve yatÕrÕm maliyetinde önemli tasarruflar sa÷lanmaktadÕr. AyrÕca bu sisteme rüzgâr türbini
birleútirilerek sulama sistemi için gerekli olan enerjinin sürdürülebilirli÷i artÕrÕlmaktadÕr. DolayÕsÕyla
sulama tüm zamanlara yayÕlabilmektedir.
Fotovoltaik güç destekli pompalarÕn kullanÕmÕnda ülkemiz açÕsÕndan da son yÕllarda olumlu bir kamuoyu
oluúmuú olup, yaygÕnlaúma trendi henüz baúlamÕútÕr. Bu anlamda, GAP Bölgesi kullanÕm ve yaygÕnlaúma
potansiyeli en yüksek co÷rafyalardan biri olarak gösterilmektedir. Modern bir sulama sisteminde suyun
basÕnçlandÕrÕlmasÕ için pompa, pompanÕn tahriki için enerji grubu ve suyun topra÷a iletimi için da÷ÕtÕm
ünitesinden oluúur. Klasik sulama sistemlerinde pompa tahriki için enerji kayna÷Õ olarak, úebeke
kaynaklÕ elektrik enerjisi ile úebekenin olmadÕ÷Õ kÕrsal alanlarda dizel jeneratör ile yapÕlmaktadÕr. Bunun
sonucu olarak devletin kÕrsal bölgelere úebeke hattÕ için yatÕrÕmÕnÕ, úebekenin olmadÕ÷Õ kÕrsalda ise
çiftçinin alternatif arayÕúlara girerek çeúitli yatÕrÕmÕnÕ gerektirmektedir. Özellikle úebekenin olmadÕ÷Õ
kÕrsal alanlarda güneú enerji destekli sulama sistemleri ekonomik olmaktadÕr. Fotovoltaik güç destekli
pompa sistemi, ùekil 31’de gösterildi÷i üzere; fotovoltaik güç ünitesi (panel ve solar kontrol cihazÕ ), solar
pompa ve sulama grubu birleútirilerek dizayn edilir.

ùekil 31. Fotovoltaik güç destekli sulama sistemi.
Fotovoltaik panel do÷ru akÕm (DC) üreten sistemlerdir. Üretilen bu gücün piyasada bulunan pompalarda
direk kullanÕmÕ olmamakta arada dönüútürücü (invertör) kullanÕlarak DC’den alternatif akÕma (AC)
çevrilmesi gerekir. Buda maliyet artÕúÕ ile birlikte verim kaybÕna da sebep olur. Bu amaçla solar
uygulamalar için üretilen yüksek verimli fÕrçasÕz tip özel pompalar do÷rudan DC güç ile çalÕúmaktadÕr.
Solar pompalar su kayna÷ÕnÕn özelliklerine göre santrifüj ve dalgÕç tipi olarak çeúitli modellerde
üretilmektedirler.
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Üretilen solar dalgÕç tipi pompalar ortalama olarak 2,8 kWp gücündeki fotovoltaik panellerle 140
metreden yaklaúÕk olarak günde 130 m3 su basÕlabilmektedirler. Santrifüj tipi pompalar ise 225 W’lÕk
enerji girdisi ile 45 metre yüksekli÷e 860 l/h debi ile yaklaúÕk olarak günde 7 m3 su basÕlabilmektedirler.
Solar pompa sisteminin çalÕúmasÕ için hÕz/voltaja bakÕlmaksÕzÕn hemen hemen sabit akÕma ihtiyaç duyar.
Düúük radyasyon de÷erlerinde PV dizisinde gerekli akÕm üretilemez. Voltaj azalarak sÕfÕra do÷ru düúer,
dolayÕsÕyla pompa çalÕúmasÕnda zorlanma baúlar. “Lineer Control Booster” (LCB) lineer akÕm destekleyici
olarak adlandÕrÕlan pompa kontrolünde, maksimum güç noktasÕ takip “Maximum Power Point Tracking”
(MPPT) sistemi vardÕr. Bu motora verilen akÕmÕ artÕrÕrken voltajÕ düúürerek yük ile güç kayna÷ÕnÕ uygun
olarak eúleútirir. Sistemde kullanÕlan MPPT úarj kontrol ünitesi fotovoltaik sistemlerin verimlerini
artÕrmanÕn teknolojik bir metodudur. MPPT teknolojisi sayesinde kontrol cihazÕ, PV panelinden üretilen
enerji, maksimum noktada kullanÕldÕ÷Õndan klasik kontrol cihazlara göre daha fazla performans
sa÷ladÕ÷Õndan sistemin verimini (%30) artÕrmaktadÕr26.

26

Aktacir ve Ark., 2008.
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TRC-2 Bölgesi Proje FÕrsatÕ-2
Seralarda üretim sezonu dÕúÕnda daha karlÕ ürün elde edildi÷i için çok cazip gelmektedir. Ülkemizde
seracÕlÕk 1960’lÕ yÕllardan itibaren yayÕlmaya baúlamÕútÕr. SeracÕlÕ÷ÕmÕzdaki en önemli kilometre taúlarÕ,
tarÕmda plasti÷in kullanÕlmaya baúlamasÕ (1960’lar), ÕsÕtma maliyetlerinin yükselmesine neden olan
petrol fiyatlarÕndaki yükselmeler (1970’ler), sera örtü materyallerindeki geliúmeler (1980’ler), sera
yatÕrÕmlarÕna ve serada yetiútiricili÷e uygulanan % 25’lik kaynak kullanÕmÕ ve destekleme fonu teúviki
(1990-95), yüksek teknolojinin kullanÕldÕ÷Õ modern seralarÕn ve topraksÕz tarÕmÕn giriúi (1990’lar) ve
sürdürülebilir üretim tekniklerinin ve danÕúmanlÕ/sertifikalÕ üretimin yaygÕnlaúmaya baúlamasÕ
(2000’ler) olarak sayÕlabilir27.
Seralarda en önemli ve büyük girdi ÕsÕtma maliyetleridir. DolayÕsÕyla ÕsÕtma maliyetinin düúük oldu÷u
Akdeniz sahillerinde ve ùanlÕurfa Karaali jeotermal bölgesindeki gibi jeotermal kaynaklarÕn yakÕnlarÕnda
seralar kurulmaktadÕr. Bugün ülkemizde kurulu olan seralarÕn % 87’si Akdeniz Bölgesi’nde iken
Güneydo÷u Anadolu Bölgesi’nde % 0,1 civarÕndadÕr. Özellikle GAP projesinin iúlerlik kazanmasÕyla
birlikte sulu tarÕma geçilen bölgede ülkemizin en yüksek güneú enerji potansiyelinin seracÕlÕk alanÕnda
kullanÕlmasÕ ile bölge insanÕnÕn refah seviyesinin yükselece÷i kaçÕnÕlmaz olacaktÕr. GAP merkezindeki
ùanlÕurfa’ya 45 km uzaklÕktaki Karaali jeotermal bölgesinde (42-48ºC sÕcaklÕk, 118 lt/sn debi ve 4,5 MW
termal potansiyele sahip) ülkemizin en büyük tek parça (45 dekar) seralarÕ kurularak baúarÕlÕ bir çalÕúma
örne÷i gösterilmiútir. Bu alanda kurulan ilk seralardan 1997 yÕlÕnda ilk ürünler elde edilmiútir.
Günümüzde bu jeotermal alanda kurulan seralarda sebze ve süs bitkileri üretilmekte olup bölge ihtiyacÕ
karúÕlanmakta ve birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Bu bölgenin dÕúÕnda kalan binlerce dönüm arazide
kurulacak seralarda güneú enerjisi kullanÕlmak suretiyle ÕsÕtma maliyetleri sÕnÕrlandÕrÕlabilir. AyrÕca
seralarÕn sulama sistemlerinin ve di÷er elektrik enerji ihtiyaçlarÕnÕn temininde güneú enerjisi
kullanÕlabilir (ùekil 32).

ùekil 32. Fotovoltaik enerjinin seralarda kullanÕmÕ.
Genel olarak seralarda güneú enerjisi aktif ve pasif sistem olarak iki úekilde kullanÕlmaktadÕr. Aktif
sistemde ÕsÕtma için bir cihaz (pompa, eúanjör, kolektör vb.,) kullanÕlÕrken pasif sistemlerde ise herhangi
bir cihaz kullanÕmÕ söz konusu de÷ildir. Seralar genel itibari ile gün boyunca saydam yüzeylerden alÕnan
güneú enerjisi ile ÕsÕtÕlmada faydalanÕlmaktadÕr. Geceleri gerekli ÕsÕ ise; havalÕ veya sulu tip güneú
kolektörleri ile elde edilen ÕsÕ enerjisinin, su, çakÕl veya faz de÷iútiren malzemeler gibi çeúitli elemanlarda
depolanmasÕ ile karúÕlanmaktadÕr. DolayÕsÕyla bir sera ÕsÕtma sistemi, gün boyunca sera içerisindeki fazla
ÕsÕl enerjiyi depolamada veya seranÕn içerisinden ÕsÕ depolama alanÕna ÕsÕnÕn transferinde kullanÕlÕr. Bu
ÕsÕ, seranÕn ÕsÕ ihtiyacÕnÕn gerekli oldu÷u zamanlarda yeniden kullanÕlÕr. En önemli ÕsÕtma sistemleri; su
depolama, taú yatak depolama, ve faz de÷iútiren malzemelerdir. BunlarÕn dÕúÕnda, hareketli yalÕtÕm (ÕsÕl
perdeler), zemin hava kolektörleri, kuzey masif duvar sistemleri de sera ÕsÕtmasÕnda kullanÕlmaktadÕr.

27

Tüzel ve Ark., 2010.
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TRC-2 Bölgesi Proje FÕrsatÕ-3
GAP’Õn iúlerlik kazanmasÕyla birlikte, kurutma iúlemi Güneydo÷u Anadolu Bölgesi’nde büyük bir
potansiyel bulmuútur. Özellikle büyük bir kültürel mirasa sahip olan ùanlÕurfa’da KÕrmÕzÕ Biber
kurutmanÕn ayrÕ bir önemi vardÕr. Bunun yanÕ sÕra kurutma sektöründe bulgur ve mÕsÕr di÷er önemli
ürün olarak görülmektedir. AyrÕca ülkemizde yeni gündeme gelen organik tarÕma bölgede geçilmesiyle
birlikte “organik ürünlerin kurutulmasÕ” alanÕnda büyük bir potansiyel beklenmektedir. Benzer úekilde
nane, kekik gibi baharat olarak gÕda sanayinde ve ilaç sanayide kullanÕlan tarÕm ürünlerinde de bir artÕú
beklenmektedir. Ürün desenlerinin çeúitlenmesi ve artmasÕ kurutma alanÕnda irili ufaklÕ endüstriyel
iúletmelerin kurulmasÕna olanak sa÷layacaktÕr. Bölgenin iklim özellikleri (düúük nem, yüksek sÕcaklÕk ve
yüksek güneú radyasyonu olmasÕ) kurutma iúlemini kolaylaútÕrÕcÕ bir etken olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr.
Biber kurutma, açÕk alanlarda direkt güneú ÕúÕnlarÕ ile geleneksel yöntemle yapÕlmaktadÕr. Geleneksel
yöntemle yapÕlan kurutma iúlemi, hem 10 günlük bir periyotta sürmekte hem de geniú kurutma (sergi)
alanlarÕ gerekmektedir. Geleneksel mimariye uygun eski yapÕlarda avlu ve damlar geniú oldu÷undan
biber kurutma için yer problemi olmamaktadÕr. Ancak nüfus artÕúÕyla birlikte çok katlÕ yapÕlara yerleúen
halk için gerek yer bulma açÕsÕndan gerekse zaman ayÕrma açÕsÕndan büyük zorluklar do÷urmaktadÕr.
Bunun yanÕ sÕra açÕk sergide kurutmanÕn tozlanma, mikroorganizma üremesi, ürün kayÕplarÕ ve
bozulmasÕ gibi dezavantajlarÕ da bilinmektedir. Teknolojik geliúmeler sonucunda günümüzde artÕk
modern kurutma tesisleri kurulmuútur. Bu tesislerde kurutulacak malzemeye göre çeúitli kurutma
teknikleri uygulanmaktadÕr. Günümüzde dünyada ticareti yapÕlan kurutulmuú sebzelerin %97-98’i
modern tesislerde kontrollü bir úekilde kurutulmaktadÕr.
ùanlÕurfa ve DiyarbakÕr illeri önemli bulgur üreticileridir. Bulgurun kurutulmasÕ yazÕn açÕk alanda ve
güneú altÕnda yapÕlmaktadÕr. Toz ve hayvan pislikleri bulgura karÕúabilmektedir. Bu yüzden açÕk alanda
bulgur kurutma sa÷lÕ÷a uygun olmamaktadÕr. Bulgur fabrikalarÕnda kule tipi kurutma sistemleri kÕúÕn
veya kapalÕ günlerde kullanÕlmaktadÕr. Bu kurutma sistemleri önemli miktarda enerji harcamakta ve bu
bulgur maliyetine yansÕmaktadÕr. Güneú enerjisinden elde edilecek buharÕn bulgur kurutma uygulamasÕ
için bulgur fabrikalarÕnda kullanÕlmasÕ önemli bir potansiyeli taúÕmaktadÕr. Bölgede kurutulan di÷er bir
ürün mÕsÕrdÕr. MÕsÕr kurutma, genellikle LPG ile çalÕúan mÕsÕr kurutma kulelerinde yapÕlmaktadÕr. Güneú
enerjili buharlÕ sistem ile sÕcak havanÕn elde edilmesi ve mÕsÕrÕn kurutulmasÕ önemli bir uygulama
olacaktÕr. (ùekil 33).

ùekil 33. Termal güneú enerjisinin kurutmada kullanÕmÕ.
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TRC-2 Bölgesi Proje FÕrsatÕ-4
Güneú enerjili so÷utma uygulamalarÕnda absorbsiyonlu so÷utma sistemleri kullanÕlmaktadÕr. Fakat
güneú enerjili absorbsiyonlu so÷utma sistemlerinde düz yüzeyli kollektörler kullanÕldÕ÷Õnda büyük
kollektör alanlarÕna ihtiyaç duyulmaktadÕr. Güneú enerjisi ile birlikte ek enerji kayna÷Õ gerekmektedir.
Günümüzde büyük so÷utma yükleri için yapÕlmÕú absorbsiyonlu so÷utma sistemleri mevcuttur. Gerekli
ÕsÕ, güneú enerjisinden panel tip güneú kollektörleri yerine parabolik kollektörlerden alÕnabilmektedir.
GAP Bölgesi so÷utma ihtiyacÕ en çok olan bölgelerden biridir. Bölge, yaz aylarÕnda sÕcak ve kurak bir
iklime sahiptir. Bölgede so÷utma sezonu MayÕs-Ekim aylarÕ arasÕndadÕr. Bu aralÕkta kullanÕlacak güneú
enerjisi de en yüksek seviyededir. ùehirdeki yapÕlaúmadan ayrÕk büyük alÕúveriú merkezleri ve otellerde
güneú enerjili absorpsiyonlu so÷utma sistemleri kullanÕlabilir. Absorpsiyonlu so÷utma sistemleri
teknoloji olarak dÕúa ba÷ÕmlÕlÕk söz konusudur. Ancak güneú kollektörlerinin yerli kaynaklar kullanÕlarak
yapÕlabilmesi mümkündür. Di÷er taraftan; tek veya çift etkili absorpsiyonlu so÷utma sistemlerinin
maliyetinin yüksekli÷i yanÕnda ve iúletimi de zordur (ùekil 34).

ùekil 34. Parabolik çukur kolektörlü absorbsiyonlu so÷utma sistemi úematik çalÕúma prensibi.
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BøYOGAZ
Potansiyel ve øhtiyaç
1970’lerdeki petrol krizinden sonra, jeotermal enerji, güneú enerjisi, rüzgar enerjisi ve hidroenerji gibi
yeni ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliúimi üzerine odaklanÕlmÕútÕr. AtÕk biyokütle (hayvan
dÕúkÕlarÕ, tahÕl kalÕntÕlarÕ vs.) dünyanÕn birçok yerinde yemek piúirmede ya da ÕsÕnmada uzun yÕllardÕr
do÷rudan kullanÕlmaktadÕr. Biyokütle kaynaklarÕ yakÕt olarak do÷rudan kullanÕlabilecekleri gibi, biyo
gaz, biyo karbon ve biyodizel üretimi için de oldukça elveriúli ve yüksek potansiyele sahip ürünlerdir 1,2.

Bitkisel ve hayvansal kökenli, kendini yenileyebilen, ortamdaki karbonu kullanÕp fotosentezle
depolayarak ortaya çÕkan kütlelere biyokütle denilebilir. Biyokütle olarak; odun (enerji ormanlarÕ,
a÷aç artÕklarÕ), ya÷lÕ tohum bitkileri (ayçiçek, kolza, soya v.b), karbo-hidrat bitkileri (patates,
bu÷day, mÕsÕr, pancar, v.b), elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum, vb.), bitkisel artÕklar (dal,
sap, saman, kök, kabuk v.b), hayvansal atÕklar ile úehirsel ve endüstriyel organik atÕklar
de÷erlendirilmektedir. Biyokütle yenilenebilir, her yerde yetiútirilebilen, çevre dostu, elektrik
üretilebilen, taúÕtlar için yakÕt elde edilebilen stratejik bir enerji kayna÷ÕdÕr.

Biyokütle do÷rudan yakÕlarak veya çeúitli süreçlerle yakÕt kalitesi arttÕrÕlÕp, mevcut yakÕtlara eúde÷er
özelliklerde alternatif biyoyakÕtlar (kolay taúÕnabilir, depolanabilir ve kullanÕlabilir yakÕtlar) elde edilerek
enerji teknolojisinde de÷erlendirilebilmektedir. Tarihteki en eski biyokökenli ürün hint tohumu ya÷Õ
(castorbean oil) olup, MÕsÕrlÕlar bunu lambalarda aydÕnlatma amaçlÕ kullanmÕúlardÕr3.
Biyokütle yüksek uçuculu÷u ve yüksek reaktivitesi nedeni ile yakma malzemesi olarak önemli bir
avantaja sahiptir. Biyokütle; yüksek nem ile oksijen ve düúük karbon içeri÷ine sahiptir. Bu nedenle, katÕ
fosil yakÕtlarÕ ile kÕyaslandÕ÷Õnda biyokütleler daha düúük ÕsÕtma de÷erlerine sahiptirler. Biyokütle
yakÕmÕ, kömür yakÕmÕna göre daha temiz ve yenilenebilir bir enerji kayna÷ÕdÕr1.
Biyokütleden; fiziksel süreçler (boyut küçültme-kÕrma ve ö÷ütme, kurutma, filtrasyon, ekstraksiyon ve
briketleme) ve dönüúüm süreçleri (biyokimyasal ve termokimyasal süreçler) ile pek çok sÕvÕ, katÕ veya gaz
biyoyakÕt elde edilmektedir. Dünya genelinde ticari uygulamalarda öne çÕkan biyoyakÕtlar: biyodizel,
biyoetanol ve biyogaz seklindedir3.
GAP Master PlanÕ'nÕn temel kalkÕnma senaryosu, "Güneydo÷u Anadolu Bölgesi'ni, TarÕma DayalÕ øhracat
Bölgesi" haline getirmektir. Birleúmiú Milletler KalkÕnma ProgramÕ (UNDP) ve GAP ødaresi tarafÕndan
Mart 1995’te organize edilen "Sürdürülebilir KalkÕnma ve GAP Semineri" tarÕmsal sürdürülebilirli÷in
teúvik edilmesi ve kÕrsal üretkenli÷in geliútirilmesinin GAP projesinin baúarÕsÕ için gerekli oldu÷u
sonucunu çÕkarmÕútÕr. Bölge ekonomisinin lokomotifi olan tarÕm ve hayvancÕlÕk faaliyetleri nedeniyle
önemli miktarda zirai ve hayvansal atÕk oluúmaktadÕr. Bu nedenle, bu atÕklarÕn çevreye zarar vermeden
de÷erlendirilerek enerji üretimi amacÕyla kullanÕlmasÕ ve potansiyelin araútÕrÕlmasÕ oldukça önemlidir.

Demirbas vd., 2006
Gokcol vd., 2009
3 Karaosmano÷lu, F., 2006
1

2

TRC2 (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA) BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU

Bu atÕklardan enerji üretim potansiyel ve maliyetinin belirlenmesiyle, bölge halkÕnÕn atÕk biyokütleden
yenilenebilir enerji kullanÕmÕna yönlenmesi kaçÕnÕlmazdÕr. Bunun yanÕ sÕra endüstriyel tarÕmda
biyoteknolojik uygulamalarÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ (kütlesel üretimin artÕrÕlmasÕ için bitki genlerinde
de÷iúikliklerin yapÕlmasÕ) ile bölgede enerji üretim amaçlÕ kullanÕlabilecek bitkilerin yetiútirilmesi
uygulamalarÕ baúlayacaktÕr. DolayÕsÕyla, hem tarÕmsal ve hayvansal faaliyetlerden kaynaklanan atÕklarÕn
bertarafÕnda, hem de enerji amaçlÕ tarÕmsal üretimin önünün açÕlmasÕ açÕsÕndan bölgede ciddi bir
potansiyel mevcuttur.
Hayvansal atÕklarÕn anaerobik çürütülmesi uygulamalarÕ Avrupa ve Amerika’da yaygÕn bir úekilde
uygulanmakta olup (Çizelge 1, ùekil 1), bu uygulama ile aúa÷Õdaki olumlu sonuçlar elde edilebilir.






Biyogaz üretilerek ve bu üretimle enerji eldesi gerçekleútirilebilir,
IsÕ elde edilebilir,
Biyogübre elde edilebilir,
Çiftliklerde var olan çevresel koúullar iyileútirilebilir,
YatÕrÕm yapÕlan bölgede sosyal ve ekonomik faydalar elde edilebilir.

Çizelge 1. AB ülkelerinin 2004-2005 yÕllarÕnda biyogazdan elde ettikleri elektrik enerjisi miktarlarÕ4.

4

ÜLKE

2004 ÜRETøMø (GWh)

2005 ÜRETøMø (GWh)

Almanya

4.414

5.564

øngiltere

4.383

4.690

øtalya

1.170

1.313

øspanya

824,7

879,4

Fransa

444

460

Hollanda

282

286

Danimarka

265

274

Belçika

231,9

236

Yunanistan

179

274

Polonya

155

236,9

Çek Cumhuriyeti

138,8

179

ørlanda

101

175

Avusturya

57,7

160,9

Portekiz

14,6

122

Slovenya

30,3

57,7

øsveç

61,6

34,4

Lüksemburg

20,3

32,2

Macaristan

23

53,4

Finlandiya

21,7

27,1

Slovakya

2

25

Toplam

12.819,9

14.593,8

http://www.eie.gov.tr/turkce/YEK/biyoenerji/01-biyogaz/bg_AB_uretim.html
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Deponi alanlarÕndan elde edilen biyogaz
ArÕtma çamurlarÕnda elde edilen biyogaz
Hayvansal AtÕklardan elde edilen biyogaz

ùekil 1. Avrupa biyogaz üretiminin ülkelere da÷ÕlÕmÕ5 (KÕrmÕzÕ ile yazÕlan rakamlar üretilen enerjinin ktoe
olarak petrol eúde÷eridir).

Ülke geneline bakÕlacak olursa, iyimser ve gerçekçi senaryolarla hayvansal atÕklardan biyogaz eldesi
durumunda ortaya çÕkabilecek enerji üretimi ve bunlarÕ gerçekleútirebilecek tesis sayÕlarÕ Çizelge 2’
de verilmiútir. Türkiye’deki hayvansal atÕklarÕn gerçekçi senaryoya göre biyogaz üretiminde
kullanÕlmasÕ durumunda; yaklaúÕk 2.000 adet 500 kWh gücünde elektrik üretebilecek tesis sayÕsÕna
sahip olunabilecektir.

5

Biogas Barometer, 2008
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Çizelge 2. Türkiye’de Hayvansal AtÕklardan Elde Edilebilecek Biyogaz Potansiyeli6
a) øyimser Senaryo; Tüm hayvan atÕklarÕnÕn kullanÕlabilmesi durumundaki potansiyel
Hayvan
Türü
Büyükbaú

10.946.239

108.805.615

Biyogaz
Üretimi
(m3/ton)
42

Küçükbaú

29.568.152

2.424.588

244.285.376

7.084.275

284.799.767

118.314.480

KanatlÕ
TOPLAM

Hayvan
SayÕsÕ

AtÕk miktarÕ
(ton/yÕl)

Kapasite
(kW)
1.169.027

500 kW
kapasiteli
Tesis SayÕsÕ
2.338

68

179.907

359

82

45.785

91

1.394.719

2.788

b) Gerçekçi Senaryo; Belirli oranda hayvan atÕklarÕnÕn kullanÕlabilmesi durumundaki potansiyel
Hayvan
Türü

Hayvan
SayÕsÕ

AtÕk miktarÕ
(ton/yÕl)

KullanÕlabilir
Oran
(%)

AtÕk
MiktarÕ

Biyogaz
Üretimi
(m3 / ton)

Kapasite
(kW)

500 kW
kapasiteli
tesis
sayÕsÕ

Büyükbaú

10.946.239

108.805.615

65

700.723.650

42

759.868

1.520

Küçükbaú

29.568.152

2.424.588

13

315.196

68

178.109

359

244.285.376

7.084.275

99

7.013.433

82

45.327

90

284.799.767

118.314.480

983.304

1.969

KanatlÕ
TOPLAM

78.052.279

Gerçekte GAP Bölgesi; gerek do÷a koúullarÕ, gerekse sosyal yapÕsÕ itibariyle hayvancÕlÕk faaliyetleri
için uygun bir potansiyel arz etmektedir. Bölgede sulu tarÕma geçilmesi ile elde edilen gelirin, bölge
halkÕnÕn yakÕndan bildi÷i hayvancÕlÕk alanÕnda kullanÕlmasÕ ile çeúitli büyükbaú hayvan üretimi ile
ilgili projeler uygulamaya konmaktadÕr. HayvancÕlÕk sektörünün ekonomik getirilerinin olmasÕyla
birlikte, atÕklarÕnÕn bertaraf edilmemesi halinde, bir takÕm çevresel sorunlar ortaya çÕkabilmektedir.
Geliúmiú ülkelerde bu sektörde meydana gelen geliúmeler takip edilerek, ihtiyaç duyulan, üretimin
yanÕ sÕra çevre sorunlarÕna yol açmayacak teknolojilerin etkin bir úekilde kullanÕlmasÕ
gerekmektedir.

TÜøK verilerine göre Güneydo÷u Anadolu Bölgesi’nde yetiútirilen büyük baú hayvan sayÕsÕ yÕllara göre
Çizelge 3’de verilmiútir. Yetiútirilen sÕ÷Õr sayÕsÕnda azalma olmasÕnda ra÷men, bölgede hayvancÕlÕk atÕ÷Õ
önemli bir yenilenebilir enerji kayna÷ÕdÕr.

Son yÕllarda ülkemizde artan et fiyatlarÕ ve GAP Bölgesi’nde hayvancÕlÕ÷a verilen teúviklerle, giderek
artaca÷Õ öngörülen hayvan üretiminin ortaya çÕkaraca÷Õ atÕklardan enerji üretimi kaçÕnÕlmazdÕr. GAP
Bölgesi’nde 135.143 adet büyükbaú hayvancÕlÕk iúletmesi bulunmakta olup, iúletme ölçeklerine
baktÕ÷ÕmÕzda iúletme baúÕna düúen hayvan sayÕsÕnÕn %70'inin 1-4 baú arasÕnda oldu÷u
görülmektedir. Küçük iúletmelerin yo÷un oldu÷u bölgede, yaklaúÕk 10 iúletmede 1.000 ve üzeri
büyükbaú hayvan sayÕsÕ bulunmaktadÕr.
Son yÕllarda kurulmasÕ planlanan Organize Hayvan Besi øúletmelerinin faaliyete girmesiyle, bu
rakamlar artacaktÕr.

6

TÜBøTAK MAM, 2010
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Çizelge 3. GAP Bölgesi’nde yetiútirilen Büyükbaú (sÕ÷Õr) hayvan sayÕsÕnÕn yÕllara göre da÷ÕlÕmÕ7.
YÕllar

Tür

Hayvan SayÕsÕ (Baú)

Sa÷Õlan Hayvan SayÕsÕ (Baú)

2007

SÕ÷Õr(Yerli)

421.813

177.499

2008

SÕ÷Õr(Melez)
SÕ÷Õr (Kültür)
Manda
TOPLAM
SÕ÷Õr(Yerli)

170.556
70.581
3.836
666.786
403.121

60.085
26.630
1.522
265.736
144.102

2009

SÕ÷Õr(Melez)
SÕ÷Õr (Kültür)
Manda
TOPLAM
SÕ÷Õr(Yerli)

175.440
78.520
3.953
661.034
330.724

60.610
27.961
1.282
233.955
120.400

SÕ÷Õr(Melez)
SÕ÷Õr (Kültür)
Manda

216.608
92.089
4.935
644.356

74.692
31.400
2.188
228.680

TOPLAM

Teknoloji
Metan üreten ilk anaerobik çürütücü sistem Bombay/Hindistan’da 1859’da kurulmuútur. Metan
çürütücü sistem (methane digester system) temelinde organik maddelerin bozunmasÕ ve bunun
sonucunda da daha basit yapÕlÕ organiklerin ve biyogaz ürünlerin oluúmasÕ anlamÕnda kullanÕlmaktadÕr.
Anaerobik bozunma kompleks bir prosestir. Metan, organik maddelerin mevcudiyetinde ve oksijen
yoklu÷unda üretilir. Bu proseste; bir dizi bakteri iúbirli÷i içinde çalÕúarak adÕm adÕm organik maddeyi
parçalamak suretiyle metana, karbon dioksite ve besin içeri÷i yüksek çamura dönüútürmektedirler.

Bu dönüúüm çeúitli mikroorganizmalarÕn aktivitelerinin dört temel adÕmÕ sonucunda
gerçekleúmektedir. Birinci aúamada hidroliz bakterileri organik maddeleri daha basit yapÕlÕ organik
maddelere dönüútürür. økinci aúamada ise; asidojenler adÕ verilen bakteri grubu basit organik
maddeleri kullanarak organik asitlere dönüútürürler. Üçüncü aúamada ise; asetojenler adÕ verilen
grup organik asitleri asetata dönüútürür. Bu dönüúümler sÕrasÕnda ayrÕca hidrojen de üretilmektedir.
Son aúamada ise metan üreten bakteriler asetat ve hidrojeni kullanarak metan gazÕna dönüútürür1
(ùekil 2).

Geliúen ülkelerde ortalama olarak iúlenmiú topra÷Õn %68’i bu÷day, arpa ve mÕsÕr yetiútirmek amacÕyla
kullanÕlmaktadÕr. Bu÷day saplarÕ biyolojik olarak metan üretimi amacÕyla kullanÕlabilirse, potansiyel bir
enerji kayna÷ÕdÕr. Bu kapsamda; gübre ve gübre/sap karÕúÕmlarÕ biyogaz kayna÷Õ olarak etkin bir úekilde
araútÕrÕlmÕútÕr. Gübre ve gübre/sap karÕúÕmÕ anaerobik arÕtÕma tabi tutulursa; ilk üç gün boyunca metan
üretilmemekte ve organik karbon, karbon dioksite dönüútürülmektedir. Bu periyotta, aerobik oksidasyon
gerçekleúmektedir. YaklaúÕk on gün sonra, organik maddelerin yarÕsÕ karbondioksite, di÷er yarÕsÕ da
metan gazÕna dönüúmektedir. YaklaúÕk üç hafta sonra ise anaerobik çürüme aúamasÕna tamamen
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ulaúÕlmÕú olup üretilen gazÕn metan içeri÷i %75 civarÕndadÕr. YaklaúÕk 30 günlük bir anaerobik çürüme
safhasÕnda, oluúan toplam metan gazÕnÕn yaklaúÕk %80-85 kadarÕ ilk 15-18 günde tamamlanmakta olup,
bu amaç için kurulacak bir anaerobik çürütücünün bekleme zamanÕ yaklaúÕk 20 gün olarak alÕnabilir1.
Zirai atÕklarÕn biyokimyasal olarak bozunmasÕ zor bir iútir. SamanÕn mekanik olarak ö÷ütülmesi, ÕsÕl
iúlem ve/veya asit yada baz ile kimyasal iúlem çürümeyi hÕzlandÕrmakta ve metan üretimini de
arttÕrabilmektedir. Zirai kalÕntÕlar genellikle düúük azot içerirler ve C/N oranÕ yaklaúÕk olarak 60–90
arasÕndadÕr. OlmasÕ gereken C/N oranÕ ise 25–35 arasÕndadÕr. Bu nedenle çürüme öncesinde N
miktarÕnÕn arttÕrÕlmasÕ gerekmektedir. Azot; amonyak gibi inorganik bir formda ya da hayvan gübresi,
üre ve yiyecek atÕklarÕ gibi organik formda eklenebilir. Azot organik maddeden ayrÕldÕktan sonra, suda
çözünebilir amonyak formuna geçmektedir. Çürütücü içerisinde azot çevrimi azot ihtiyacÕnÕ
azaltmaktadÕr8.

Komplex Organik Maddeler
(Polisakarit ve yaŒ gibi)

Hidroliz bakterileri
Monomerler
(Glikoz, aminoasit ve yaŒ asidi gibi)
Fermentatif asidojenik bakteriler
Organik asitler, alkoller ve ketonlar

Asetojenik bakteriler
Acetate, CO2 ve H2
Metanojenler (metan üreten arkeler)
Metan (CH4)

ùekil 2. Anerobik çürütmede rol oynayan bakteri gruplarÕ8.

8
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Hayvansal atÕklardan biyogaz eldesi basit sistemlerle bir büyükbaú hayvan atÕ÷Õ için bile
uygulanabilir. Kapasitelerine ba÷lÕ olarak biyogaz üretim tesislerini dört sÕnÕfa ayÕrabiliriz1:
1.
6-12 m3 Kapasiteli Aile Tipi: 6-12 m3 kapasiteli sabit kubbeli biyogaz sistemi Çin’de
yaygÕn olarak kullanÕlmaktadÕr. Çin’de genel olarak ufak çiftliklere yakÕn inúa edilen bu kapasite de
bir tesiste elde edilen biyogaz ocak ve araçlarda kullanÕlÕr. Kurulum maliyeti çok düúüktür. Bu
sistem ülkemizde de bir dönem denenmiú, fakat ra÷bet görmemiútir.
2.
50-100 m3 Kapasiteli Çiftlik Tipi: Çin ve Hindistan baúta olmak üzere dünyanÕn birçok
yerinde bu tip tesislere rastlanmaktadÕr. Kurulumu ve çalÕúma sistemi oldukça basittir. Çelik veya
betondan yapÕlan fermantörler gaz sÕzdÕrmayacak úekilde dizayn edilmektedir. Bu sistemi sabit
sÕcaklÕkta tutmak gerekti÷inden dolayÕ yalÕtÕm önemlidir.
3.
100-200 m3 Kapasiteli Köy Tipi: Çiftlik tipi üretim sisteminde farkÕ daha büyük
olmasÕdÕr. Bu tesislerde fermantörde bekleme süresi organik atÕ÷Õn cinsine ba÷lÕ olarak 20 ile 40 gün
arasÕnda de÷iúmektedir. Bu tesislerde kompost gübre ve gaz olmak üzere 2 farklÕ ürün elde edilir.
4.
1.000-10.000 m3 Kapasiteli Büyük (Endüstriyel) Tip: Bu tür tesislerde fermantör
büyüklü÷ü; tesisin kapasitesine ve organik atÕ÷Õn fermantörde bekleme süresine göre de÷iúir.
Fermantör köy tipinde oldu÷u gibi beton veya çelikten inúa edilmektedir. Burada fermantör içerisine
karÕútÕrÕcÕlar yerleútirilerek sürekli karÕúÕm sa÷lanmaktadÕr. Bunun dÕúÕnda sistemin istenilen
sÕcaklÕkta muhafaza edilebilmesi için fermantör içerisine ÕsÕtÕcÕlar yerleútirilmektedir.
Bu sistemlerden ilk üçü sadece ÕsÕnma amaçlÕ uygulamalar için kullanÕlabilecekken, dördüncü sistem
olan Endüstriyel Tip hem ÕsÕnma hem de elektrik üretimi amaçlÕ kullanÕlabilir. Biyogazdan ÕsÕ ve elektrik
enerjisi eldesini sa÷layan kojenerasyon sistemleri 1960’lÕ yÕllardan bu yana baúarÕlÕ bir úekilde
kullanÕlmaktadÕr. Ancak sistemin ilk yatÕrÕm maliyetinin yüksek olmasÕ nedeniyle, elektrik üretimi
amacÕyla sadece hayvansal atÕklarÕn kullanÕlmasÕ durumunda en az 1.000 büyükbaú hayvan varlÕ÷Õ
gereklidir. Hayvansal atÕklarla birlikte tarÕmsal atÕklar veya mÕsÕr silajÕnÕn kullanÕlmasÕ durumunda,
elektrik üretiminin fizibil olmasÕ için bu rakamlar 500 büyükbaú hayvana kadar düúürülmektedir.
GAP Bölgesi’nde 135.143 adet büyükbaú hayvancÕlÕk iúletmesi bulunmakta olup iúletme ölçeklerine
baktÕ÷ÕmÕzda iúletme baúÕna düúen hayvan sayÕsÕnÕn % 70'inin 1-4 baú arasÕnda oldu÷u
görülmektedir. Bu iúletmelerde aile veya çiftlik tipi küçük biyogaz sistemlerinin kurulumu GAP
Bölgesi için oldukça önemlidir. Ülkemizde “KÕrsal Kesim Biyogaz Sistemlerinin Geliútirilmesi ve
YaygÕnlaútÕrÕlmasÕ” isimli DPT projesi ile Ege Üniversitesi Güneú Enerjisi Enstitüsü Biyokütle Enerji
Teknolojileri AraútÕrma Grubu bu konuda çalÕúmalar yürütmüú ve küçük ölçekli biyogaz üreteçleri
geliútirerek, seçilen bölgede uygulamÕútÕr.

Anahtar Not-1: Küçük ölçekli biyogaz tesisleri
profesyonel iúletime ihtiyaç duyarlar.
Küçük ölçekli biyogaz tesisleri Köy øúleri BakanlÕ÷Õ Toprak Su Genel Müdürlü÷ü tarafÕndan 1970 li
yÕllarda yo÷un bir úekilde çalÕúÕlmÕú ve uygulamalarÕ yapÕlmÕútÕr. Bu çalÕúmalar sÕrasÕnda biyogaz
tesislerinin iúletilmesinde sorunlarla karúÕlaúÕlmÕú ve denemelerin baúarÕsÕz oldu÷u görülmüútür. Bunun
en önemli nedeni, biyogazÕn biyolojik bir bozuúma zincirinin son halkasÕ olmasÕ, di÷er bir deyiúle
bakteriler tarafÕndan gaz üretiminin gerçekleútirilmesidir. BiyogazÕ üreten bakterilerin yaúam koúullarÕ
optimum ayarlanamaz ise, sistem baúarÕsÕz olacaktÕr. Bunun için yetkili ve deneyimli personel tarafÕndan
tesisin iúletilmesi gerekmektedir. Küçük çiftliklere veya köylere biyogaz üreteçleri kurmak kolay olabilir
ancak iúletilmesinde kalifiye personel istihdamÕ yapacak bütçesi bulunamayan yerleúimlerde bu tür
uygulamalarÕn baúarÕsÕz olmasÕ kaçÕnÕlmazdÕr.
Anahtar not sonu
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Hayvansal atÕklardan biyogaz ve biyogübre eldesi úematik olarak ùekil 3’te gösterilmiú olup, kÕsaca úöyle
özetlenebilir:

(a)

(b)

ùekil 3. Hayvansal atÕklardan biyogaz ve biyogübre elde eden bir tesis için (a) çalÕúma prensibi, (b)
örnek bir görüntü.
Çiftlikte oluúan hayvan atÕklar bir adet dengeleme ve gübre hazÕrlama tankÕna alÕnÕr. Burada gübre, su ve
çürütülmüú çamurun susuzlaútÕrÕlmasÕndan çÕkan süzüntü suyu ile karÕútÕrÕlarak istenilen
konsantrasyona getirilir. HazÕrlanan gübre, besleme pompalarÕ ile düzenli bir úekilde ÕsÕtÕcÕlardan
geçirilerek çürütme tanklarÕna pompalanÕr. HavasÕz ortamda çürütme iúlemi, kapalÕ, silindirik ve içten
kendi üretti÷i biyogaz ile veya mekanik karÕútÕrÕcÕlarla karÕútÕrÕlarak, betondan veya paslanmaz çelik
tanklarda yapÕlÕr (ùekil 4). Tank içi sÕcaklÕ÷Õ mezofilik úartlarda (35 0C) tutulmalÕdÕr. Tanklar kesintisiz
besleme ve çürütülecek gübrenin çekilmesi esasÕna göre çalÕútÕrÕlabilir.
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Ön KarÕútÕrÕcÕ

Çürütücü

Mekanik KarÕútÕrÕcÕ

Pompalar

Gazometre

Kojeneratör

ùekil 4. Hayvansal atÕklardan biyogaz ve biyogübre elde eden bir tesise ait temel birimler.

Biyogaz, organik maddelerin anaerobik ortamda birbiriyle ba÷lantÕlÕ çalÕúan bir grup bakteri tarafÕndan
parçalanmasÕ ile gerçekleúir. Bu esnada son ürün olarak açÕ÷a çÕkan bileúenler metan (CH4),
karbondioksit (CO2), su buharÕ (H2O), hidrojen sülfür (H2S), amonyak (NH3), azot (N2) ve hidrojendir
(H2). Oksijensiz ortamlarda bekletilen organik maddeler öncelikle su içerisinde ayrÕúÕrlar ve bu iúlem
hidroliz olarak adlandÕrÕlÕr. AyrÕútÕrÕlan organik maddeler, asit oluúturan bakteriler tarafÕndan uçucu ya÷
asitlerine çevrilir. Oluúturulan bu ürünler daha sonra metan üreten bakteriler tarafÕndan metana çevrilir
(ùekil 5).
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ùekil 5. Biyogaz üretim akÕú úemasÕ.
Üretilen biyogaz üretimden hemen sonra kojenerasyon sistemleri olarak adlandÕrÕlan sistemlerde
yakÕlarak elektrik enerjisine dönüútürülebilir (ùekil 6). Ünite úebeke ile senkronize çalÕúacak yapÕda olur
ise, tesisinin ihtiyaç fazlasÕ istenildi÷i takdirde úebekeye taúÕnabilir. KullanÕlmadan önce biyogaz
içerisindeki H2S ve su buharÕndan arÕndÕrÕlmasÕ gerekmektedir. Temizlenen biyogaz, toplama
tanklarÕnda (gazometre) yakma öncesi biriktirilebilir. Çürütme tanklarÕndan çÕkan çamurlar bir adet
toplama ünitesine iletilir. Burada biriken çamur iki úekilde de÷erlendirilebilir. Sulu kÕsmÕ tarÕmda sÕvÕ
gübre olarak kullanÕlabilir. Koyu kÕsmÕ ise seperatörle susuzlaútÕrÕlÕp kompostlanarak markete hazÕr
paketlenmiú biyogübre (çiçek topra÷Õ) olarak pazarlanabilir. Görüldü÷ü üzere hayvansal atÕklardan gelir
elde edilebilecek biyogaz ve biyogübre üretilebilir ve çiftliklerde oluúabilecek çevresel sorunlar bertaraf
edilebilir.
BiyogazÕn yakÕlarak ÕsÕ ve elektrik enerjisi üretimi dÕúÕnda elde edilen biyogaz sÕvÕlaútÕrÕlarak araç
yakÕtÕ olarak kullanÕlabilir. AyrÕca, biyogazÕn kojenerasyon sistemlerinde elektrik enerjisine
çevrilmesi esnasÕnda açÕ÷a çÕkabilecek atÕk ÕsÕ seracÕlÕk ve tarÕm ürünlerinin kurutulmasÕnda
kullanÕlabilir. AtÕklardan gaz elde edilmesinin yanÕ sÕra, bölgede hayvansal ve tarÕmsal atÕklardan
biyogaz eldesi ile ortaya çÕkacak biyogübre üretimi potansiyel bir yan sanayi olarak
de÷erlendirilmelidir.
Gübre tarÕmsal üretim için gerekli temel girdilerden biridir. Gübreleme bitkisel üretimden amaçlanan
verim ve kaliteye ulaúmak için içerisinde birden çok bitki besin maddesi bulunan organik ya da inorganik
bileúiklerin topra÷a veya do÷rudan do÷ruya bitkiye verilmesi úeklinde tarif edilebilir. Organik atÕklar ve
çiftlik gübresi topra÷Õn fiziksel, biyolojik özelliklerinde yaptÕklarÕ olumlu etkileri nedeniyle bitki geliúmesi
için uygun bir ortamÕn oluúmasÕnda büyük ölçüde yararlÕdÕr.
Organik atÕklarÕn mikroorganizmalarca parçalanmasÕ sonucunda bitkiler için en önemli olan besi
maddelerinden azot ve fosfor miktarÕ aynÕ kaldÕ÷Õ için de÷erinden hiçbir úey yitirmemektedir. AyrÕca
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organik madde mikroorganizmalar tarafÕndan parçalanÕp küçük yapÕlÕ moleküllere dönüútürülmekte ve
bu sÕrada bitkiler için gerekli olan besi maddeleri serbest duruma geçmekte olup bitkiler tarafÕndan daha
kolaykullanÕlabilmekte, ve böylelikle oluúan biyogübre açÕk ortamda olgunlaúan gübreye nazaran %30-45
veriminin artmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr.

ùekil 6. Biyogaz kojenerasyon ünitesinin çalÕúma prensibi.
Biyogübrenin bitkilerin geliúmesi ve topra÷Õn yapÕsÕna olan faydalarÕ aúa÷Õda sunulmuútur1:
 Biyogübrenin kullanÕlmasÕ ile topra÷ÕmÕzÕn su tutma kapasitesi artar. Topra÷Õn su geçirgenli÷i
iyileúir. Böylece biyogübre atÕlan topraklarda suyun toprak yüzeyinden akÕp gitmesi ve
buharlaúmasÕna engel olunur. Su toprak yüzeyinden akarken tarÕma elveriúli topraklarÕ da
götürece÷inden topra÷Õn tarlamÕzda kalmasÕnÕ sa÷lar. Bu durum erozyonun son derece büyük
zararlar verdi÷i ülkemiz topraklarÕ için gerçekten çok önemlidir.
 Biyogübre kullanÕlan ince yapÕlÕ ve kumlu topraklarda toprak parçacÕklarÕnÕn birbirine
ba÷lanmasÕnÕ sa÷lar. A÷Õr killi topraklarda ise topra÷Õn gevúemesini ve toprak içindeki boúluklarÕ
artÕrÕr. Her iki durumda da topra÷a bitki geliúimi için daha iyi bir yapÕ kazandÕrÕr.
 Biyogübre en önemli özelliklerinden biriside zengin mikro- organizma kayna÷Õ olmasÕdÕr. 1 gram
sÕ÷Õr dÕúkÕsÕnda 60 ila 137 milyar bakteri bulunmaktadÕr. Topra÷a katÕlan biyogübre, topraktaki
mikro- organizma sayÕsÕnÕ ve etkinli÷ini artÕrÕr. Böylece bitkilerin geliúmesi için çok yararlÕ olan,
topraktaki faaliyetleri artÕrÕr.
 Biyogübre topra÷Õn kolay tava gelmesini sa÷lar ve iúlenmesini kolaylaútÕrÕr. Biyogübre yapÕsÕ
nedeniyle topra÷Õn havalanmasÕnÕ uygun hale getirir. Yine biyogübre toprakta var olan ve bitkilerin
kullanamadÕ÷Õ bazÕ besin maddelerini bitkiler için faydalÕ hale getirir.


Biyogübre bitkilerin geliúmesi için lazÕm olan besin maddelerini, do÷rudan topra÷a sa÷lar.
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Anahtar Not-2: TRC-2 Bölgesi illerinde hayvan
varlÕ÷Õ 1.000 ve üzeri modern tesis sayÕsÕ en az 5
olup, bu tesisler biyogaz ve biyogübre üretimi için
idealdir.
Küçük iúletmelerin yo÷un oldu÷u GAP Bölgesi’nde yaklaúÕk 10 iúletmede 1.000 ve üzeri büyükbaú hayvan
sayÕsÕ bulunmaktadÕr. Son yÕllarda illerde kurulmasÕ planlanan Organize Hayvan Besi øúletmelerinin
faaliyete girmesiyle bu rakamlar artacaktÕr.
Ülkemizde büyük ölçekte biyogaz ve biyogübre üreten tesisler henüz kurulmamÕútÕr. Akdeniz ve
Marmara bölgelerinde özel sektör ve TÜBøTAK deste÷iyle kurulma aúamasÕnda olan tesislerimiz
bulunmaktadÕr. Bu tür tesisler kurulmadan önce hayvan sayÕlarÕ dikkate alÕnarak fizibilite raporlarÕ
hazÕrlanmalÕ ve ilk yatÕrÕm maliyetlerinin geri dönüú süreleri hesaplanmalÕdÕr. Hayvansal atÕklardan
biyogaz ve biyogübre üretim sistemi için inúaat ve mekanik aksam ilk yatÕrÕm maliyetleri tesisin ana
gideridir. AyrÕca proje danÕúmanlÕk hizmeti ve müúavirlik alÕmlarÕ da proje gideri olarak eklenmelidir.
BunlarÕn yanÕ sÕra, tesisin kurulaca÷Õ arazinin bedeli proje ilk yatÕrÕm maliyetine eklenmelidir. Biyogaz
üretim tesisi için anaerobik çürütücüler, gaz toplama sistemleri ve kojenerasyon üniteleri ana gider
kalemleridir.
Biyogübre üretimi için, susuzlaútÕrma için seperatörler, kompost üniteleri ve paketleme tesisleri ana
gider kalemleridir. Elektrik enerjisi, ÕsÕ ve biyogübre üreten endüstriyel tip biyogaz tesislerinde
teknolojinin ana unsurlarÕnÕn yurtdÕúÕndan getirilmesi nedeniyle ilk yatÕrÕm maliyetleri yüksek
olmaktadÕr. Günümüzde 1.000 büyükbaú hayvan atÕ÷ÕnÕ elektrik enerjisine çevirebilen sistemlerin
maliyeti hayvan baúÕna ortalama 1.000 Eurodur. Bu rakam hayvan sayÕsÕ arttÕkça azalma e÷iliminde
olup, teknolojinin yurt içinde üretilmesi ile bu rakamlarÕn yarÕ yarÕya azalabilece÷i tahmin edilmektedir.
Biyogaz üretme tesisleri kurulumlarÕ ile ortaya çÕkmasÕ olasÕ çevresel, sosyal, finansal ve di÷er etkiler
aúa÷Õda belirtilmiútir.
Çevresel etkiler:
Hayvan yetiútiricili÷i yapan tesislerden kaynaklanan en büyük sorunlardan biri olan koku sorunu,
atÕklarÕn anaerobik çürütülmesiyle ortadan kalkacaktÕr.
Hayvan yetiútiricili÷i yapan çiftliklerde, açÕkta bekletilen ham gübreler ya÷mur suyu veya rüzgârla
yeraltÕna ya da yüzey sularÕna karÕúabilirler. Buda yüzeysel sularda ötrofikasyona, yeraltÕ sularÕnda
kirlili÷e neden olur. Biyogaz yatÕrÕmÕ ile bu olumsuz etkiler ortadan kalkacaktÕr.
Gübrenin biyogaz üreteçlerinde olgunlaútÕrÕlmasÕ esnasÕnda ortamda do÷al ayÕrÕm esasÕna dayalÕ ortam
oluútu÷undan, zararlÕ parazit ve patojen mikroorganizmalarÕn üremesi imkânsÕzlaúmakta ve bu úekilde
atÕk ortamÕnÕn çevre ve insanÕ sa÷lÕ÷ÕnÕ tehdit etmesi önlenmektedir.
Tesiste uygulanacak yöntemlerle, oluúan katÕ atÕklar geri kazanÕlarak, sürdürülebilir çevre-ekonomi
kapsamÕnda ülke ekonomisine katkÕ sa÷layacaktÕr.
Küresel ÕsÕnmaya neden olan sera gazlarÕndan en etkilisi metan gazÕdÕr. AçÕkta bekletilen hayvan
atÕklarÕndan salÕnan metan gazÕnÕn sera etkisine olan salÕnÕmÕ biyogaz tesisleri ile azaltÕlacaktÕr.
Sosyal etkiler:
Ulusal kalkÕnma programlarÕnda, Güneydo÷u Anadolu Bölgesi’nin hayvancÕlÕk alt sektöründe do÷al
avantajlara sahip oldu÷u ve bu avantajlarÕnÕ ileriye (hayvancÕlÕk, gÕda sektörü, organik tarÕm,
biyoteknolojik yatÕrÕmlar vb.) ve geriye do÷ru (yem üretimi) kurulacak sektörel ba÷lantÕlar ile daha
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yüksek bir katma de÷ere dönüútürme potansiyeli taúÕdÕ÷Õ bilinmektedir. Güneydo÷u Anadolu Bölgesi’nin
sahip oldu÷u potansiyelin de÷erlendirilmesi ile; hayvancÕlÕk ve tarÕm sektöründe izlenen politikalara
uygun, modern entegre tesisler kurulacaktÕr. Ülkemizde sürdürülebilir modern tarÕmÕn geliúimine katkÕ
sa÷layacaktÕr.
Biyogaz tesislerinin kurulumu ile ùanlÕurfa ve DiyarbakÕr’da yenilenebilir enerji kaynaklarÕ, enerji
verimlili÷i ve biyogaz konusunda halkÕn ilgisi çekilerek, bilgi edinmeleri sa÷lanacaktÕr.
Finansal Etkiler:
AtÕklarÕn biyogaz gibi faydalÕ bir ürün elde edilerek enerji eldesi, gübrenin geri kazanÕmÕnÕn çevre dostu
bir proje olmasÕ, bu bölgede yaygÕnlaúmasÕnÕn bölge ekonomisine katkÕ sa÷layacaktÕr. Çevreci ve
ekonomik bir yatÕrÕm olaca÷Õ gibi faydalarÕndan dolayÕ, biyogaz yatÕrÕmlarÕ için destekler ve teúvikler
kolayca alÕnabilecektir. Böylece ùanlÕurfa ve DiyarbakÕr illerine aúa÷Õda ismi geçen kurumlardan biyogaz
projelerine destek amaçlÕ nakit akÕúÕ sa÷lanacaktÕr.






AB Hibe ProgramlarÕ,
TarÕm BakanlÕ÷Õ,
Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õ,
DPT, KalkÕnma AjanslarÕ,
Banka kredileri ve self-finans.

Biyogaz yatÕrÕmlarÕnÕn baúlamasÕ ile ùanlÕurfa ve DiyarbakÕr’da mekanik parçalarÕn imalatÕ ve inúasÕ
alanlarÕnda tecrübe sahibi olabilecek sanayiciler ortaya çÕkacaktÕr. ølk uygulamalardan sonra biyogazla
ilgili yan sanayi illerimizde geliúecek ve di÷er illere, hatta yurtdÕúÕna imalatlar yapÕlabilecektir.
Biyogaz tesisleri bölgede sorun olan iúsizli÷in azaltÕlmasÕna katkÕ sa÷layacaktÕr. Dünyada, son yÕllarda
yenilenebilir enerji sektöründe çalÕúan, yeúil iú gücü olarak adlandÕrÕlan ve her geçen gün artan yeni bir
istihdam alanÕ oluúmaktadÕr. Bölgede biyogaz tesislerinin imalatÕ, inúasÕ ve iúletimi ile oluúabilecek bu iú
gücü, iúsizli÷in azaltÕlmasÕnda rol oynayacaktÕr.
Biyogaz tesisleri önümüzdeki yÕllarda gündeme sÕkça gelecek olan karbon kredileri alanÕnda da
yatÕrÕmcÕlara fayda sa÷layacaktÕr.
Di÷er etkiler:
Dünyada oldukça yaygÕn úekilde kullanÕlan biyokütleden biyogaz eldesi ülkemizde henüz hak etti÷i yere
gelememiútir. Bunun en önemli nedeni geçmiúte yetkin olmayan kiúilerin biyogaz la ilgili yaptÕklarÕ
baúarÕsÕz çalÕúmalardÕr. Teknolojinin zor gösterilmesi ve ekonomik analizlerinin iyi yapÕlamayÕúÕ gibi
nedenlerden dolayÕ, biyogaz teknolojisinin ülkemiz için uygun olamayabilece÷i gibi bir yanÕlgÕ ortaya
çÕkarÕlmÕútÕr. GAP Bölgesi sÕcak iklimi nedeniyle biyogaz eldesi açÕsÕndan, so÷uk iklimli bölgelere nazaran
avantajlÕdÕr. Bu avantajÕ kullanarak, biyogaz teknolojisinin baúarÕlÕ bir örnekle kurulmasÕ ve ekonomik
olarak karlÕ oldu÷u gerçe÷inin ortaya çÕkmasÕ durumunda, özellikle hayvansal atÕklardan biyogaz eldesi
çalÕúmalarÕ bölgede yinelenecektir.
Mevcut koúullarda “Yenilenebilir Enerji KaynaklarÕnÕn Elektrik Enerjisi Üretimi AmaçlÕ KullanÕmÕna
øliúkin Kanun”a göre resmi makamlar Biokütleye dayalÕ üretim tesislerine (çöp gazÕ dahil) 13,3
cent/kWh’dan elektrik alÕm garantisi vermektedir. AyrÕca yurt içinde gerçekleúen imalat içinde yerli
katkÕ ilavesi verilmektedir. Bunun yanÕ sÕra, ùanlÕurfa ve DiyarbakÕr illeri elektrik kayÕp/kaçak
oranlarÕnda ülke ortalamasÕnÕn üzerinde olup, oran yaklaúÕk %60 civarÕndadÕr. Bu kayÕp/kaçak
oranlarÕnÕn elektrik tarifelerine yansÕmasÕ ihtimaliyle, fiyatlarÕn önümüzdeki yÕllarda artmasÕ
muhtemeldir. DolayÕsÕyla, muhtemel teúvikler ve yükselen elektrik fiyatlarÕ, biyogaz yatÕrÕmlarÕnÕ bölgede
cazip hale getirecektir. Biyogaz teknolojisinin bölgede yinelenebilmesi için aúa÷Õda belirtilen unsurlarÕn
da katkÕsÕ olacaktÕr.

Yenilenebilir enerji kaynaklarÕ içinde biyogazla ilgili olarak ek teúvikler ve düzenlemeler (alÕm
garantisi, úebekeye ba÷lanmada öncelik, lisans kolaylÕ÷Õ, yüksek fiyattan alÕm v.b.),
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Ulusal toplam enerji üretiminde belli bir oranÕn biyogazdan sa÷lanmasÕ ile net hedeflerin
konulmasÕ ve bu hedeflerin tutturulmasÕ için hibe, kredi ve teúviklerin sa÷lanmasÕ,

Teknolojinin ilk baúarÕlÕ uygulamasÕnÕ sa÷lamak için kÕsÕtlÕ süre ile biyogaz üreteçlerine ait
mekanik aksam ve enerji eldesini sa÷layan kojenerasyon sistemlerinin ithali konusunda kolaylÕklar
sa÷layacak düzenlemelerin yapÕlmasÕ (BaúarÕlÕ ilk uygulama için daha önce bu teknoloji ile biyogaz
üreten yurtdÕúÕ firmalarla iúbirli÷i çok önemlidir.).
Yenilebilir enerji kaynaklarÕnÕn, özellikle atÕk biyokütlelerden biyogaz eldesi neticesinde, ùanlÕurfa ve
DiyarbakÕr’da sayÕsÕz çevresel, sosyal ve ekonomik faydalar sa÷lanacaktÕr.
Anahtar not sonu
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TRC-2 Bölgesi Proje FÕrsatÕ-1
1.000 Büyükbaú Hayvan øçin Biyogaz Tesisi Kurulumu
1.000 besi hayvanÕ içeren örnek bir tesis için biyogaz miktarÕ, gübre miktarÕ ve sistem maliyeti
hesaplanarak, biyogaz vasÕtasÕyla elde edilecek yenilenebilir enerji için bir ön fizibilite analizi
gerçekleútirilmiútir. AtÕklarÕn nakliyesinden kaynaklanacak maliyetleri minimumda tutmak için sistemin
ölçe÷i büyük (1.000 büyükbaú hayvan kapasiteli) seçilmiú olup; hesaplamalara esas veriler yöre
halkÕndan ve literatürden temin edilmiútir.
1. Biyogaz Üretim Potansiyeli:
Potansiyel hesabÕnda minimum ve maksimum gübre miktarlarÕnÕ baz alarak, ayrÕ ayrÕ biyogaz üretimleri
hesaplanmÕútÕr. Hesaplanan bu minimum ve maksimum biyogaz miktarlarÕ için elektrik ve ÕsÕ üretim
miktarlarÕ hesaplanmÕú ve ortalamalarÕ alÕnmÕútÕr.
Minimum biyogaz üretimi;
Tesiste ortalama 1.000 -büyükbaú hayvan olaca÷Õ varsayÕmÕyla;
Çiftlikte oluúan hayvansal atÕk üretimi (20 kg/gün kabulü ile)
1.000 * 20 = 20.000 kg ham gübre/gündür.
Bunun katÕ içeri÷i (gübrenin % 15 katÕ madde içerdi÷i kabulü ile)
20.000 * 0,15 = 3.000 kg katÕ madde/gündür.
Üretilebilecek biyogaz (275 m3 biyogaz/ ton katÕ madde kabulü ile)
3.000 * 0,275 = 825 m3 biyogaz / gündür.
Metan içeri÷i……………………..……………65 %
1 m³ Metan …………………………………..10 kWh/m³
Kalorifik de÷eri …………….……..………… 6,5 kWh/m³ Biogaz
Toplam elde edilen enerji 825*6,5= 5.362,5 kWh / gün
Kojenerasyon Ünitesinde Elektrik Dönüúümü
Biyogaz kojenerasyon ünitesinde yakÕlarak elektrik ve ÕsÕya dönüútürülür.
Gaz motorunun elektrik dönüútürme verimi % 38,5 tir. Enerjinin kalan kÕsmÕ ÕsÕya dönüúür. Son
kÕsÕm ise egzost ÕsÕsÕ olarak atmosfere atÕlÕr. IsÕ gaz motorunun ceket suyundan ve baca atÕk ÕsÕsÕndan
kombine çevrimle geri kazanÕlÕr.
Elektrik üretim etkinli÷i: ...………………… % 38,5
Elektrik üretimi: 5.362,5 *0,385= 2.064,5 kWh el./gün
Biyogaz tesisinde elektrik kullanÕmÕ yaklaúÕk 400 kWh el./gündür.
Günlük net satÕlabilecek elektrik üretimi=1.664,5 kWh el./gündür.
YÕllÕk minimum elektrik satÕúÕ:1.664,5*365= 607.565 kWh/yÕl’dÕr.
IsÕl etkinlik:……………………………...………44,0 %
IsÕ üretimi: 5.362,5 *0,44= 2.360,6 kWh ÕsÕ/gün
Biyogaz tesisinde ÕsÕ kullanÕmÕ yaklaúÕk: 2.000 kWh ÕsÕ /gün
Günlük net kalan ÕsÕ: 360,6 kWh ÕsÕ /gündür.
YÕllÕk minimum ÕsÕ satÕúÕ: 131.619 kWh ÕsÕ /yÕl’dÕr.
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Maksimum biyogaz üretimi;
Çiftlikte oluúan hayvansal atÕk üretimi (35 kg/gün kabulü ile)
1.000 * 35 = 35.000 kg ham gübre/gündür.
Bunun katÕ içeri÷i (gübrenin % 15 katÕ madde içerdi÷i kabulü ile)
35.000 * 0,15 = 5.250 kg katÕ madde/gündür.
Üretilebilecek biyogaz (275 m3 biyogaz/ ton katÕ madde kabulü ile)
5.250 * 0,275 = 1.443,75 m3 biyogaz / gündür.
Metan içeri÷i……………………..……………65 %
1 m³ Metan …………………………………..10 kWh/m³
Kalorifik de÷eri …………….……..………… 6,5 kWh/m³ Biogaz
Toplam elde edilen enerji 1.443,75 *6,5= 9.384,4 kWh / gündür.
Kojenerasyon Ünitesinde Elektrik Dönüúümü
Elektrik üretim etkinli÷i: ...……………… 38,5%
Elektrik üretimi: 9.384,4 *0,385= 3.613 kWh el./gün
Biyogaz tesisinde elektrik kullanÕmÕ yaklaúÕk 400 kWh el./gündür.
Günlük net satÕlabilecek elektrik üretimi=3.213 kWh el./gündür.
YÕllÕk maksimum elektrik satÕúÕ:3.213*365= 1.172.745 kWh/yÕl’ dÕr.
IsÕl etkinlik:……………………………...………% 44,0
IsÕ üretimi: 9.384,4 *0,44= 4 129 kWh ÕsÕ/gün
Biyogaz tesisinde ÕsÕ kullanÕmÕ yaklaúÕk: 2.000 kWh ÕsÕ /gün
Günlük net kalan ÕsÕ: 2.129 kWh ÕsÕ /gündür.
YÕllÕk maksimum ÕsÕ satÕúÕ: 777.085 kWh ÕsÕ /yÕl’ dÕr.

En kötü senaryo, en iyi senaryo göre yapÕlan hesaplamalar neticesinde bulunan elde edilebilecek enerji
miktarlarÕ ve bunlarÕn TL’ye çevrilmesi neticesinde (1 kWh elektrik = 0,2 TL ve 1 kWh eúde÷eri ÕsÕ= 0,06
TL) iúletim sÕrasÕnda elde edilebilecek gelirler Çizelge 3’te sunulmuútur.

Çizelge 3. Biyogaz Potansiyeli ve YÕllÕk Gelirler
Senaryo
En kötü duruma göre
En iyi duruma göre
Ortalama

Üretilecek Tahmini
Elektrik Enerjisi
(kWh el./ yÕl)
607.565
1.172.745
890.155

100

Üretilecek Tahmini
IsÕ Enerjisi
(kWh ÕsÕ/ yÕl)
131.619
777.085
454.352

Gelir (TL / yÕl)
129.410
281.174
205.292
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2. Biyogübre Üretim Potansiyeli:
Potansiyel hesabÕnda minimum ve maksimum gübre miktarlarÕ baz alÕnarak, ayrÕ ayrÕ hesaplama
yapÕlmÕú ve ortalamalar aalÕnmÕútÕr.
Minimum biyogübre üretimi;
Biyogaz üretim tesisinde ortalama 1.000 büyükbaú hayvan olaca÷Õ bildirilmiútir.
Çiftlikte oluúan hayvansal atÕk üretimi (20 kg/gün kabulü ile)
1.000 * 20 = 20.000 kg ham gübre/gündür.
Bunun katÕ içeri÷i (gübrenin % 15 katÕ madde içerdi÷i kabulü ile)
20.000 * 0,15 = 3.000 kg katÕ madde/gündür.
Paketlenebilir pellet haline getirilmiú biyogübrenin ortalama %12 nem içeri÷inin olmasÕ gerekir.
Bunu sa÷layabilmek için 3.360 kg biyogübre/gün üretim sa÷lanacaktÕr.
AylÕk üretim
3.360 * 30 = 100.800 kg biyogübre / aydÕr.
YÕllÕk üretim
151.200 * 12 = 1.209.600 kg biyogübre / yÕldÕr.
YÕllÕk biyogübreden gelebilecek gelir (1 kg biyogübre 0,20 TL kabulü ile)
Maksimum biyogübre üretimi;
Çiftlikte oluúan hayvansal atÕk üretimi (35 kg/gün kabulü ile)
1.000 * 35 = 35.000 kg ham gübre/gündür.
Bunun katÕ içeri÷i (gübrenin % 15 katÕ madde içerdi÷i kabulü ile)
35.000 * 0,15 = 5.250 kg katÕ madde/gündür.
Paketlenebilir pellet haline getirilmiú biyogübrenin ortalama %12 nem içeri÷inin olmasÕ gerekir.
Bunu sa÷layabilmek için 5.880 kg biyogübre/gün üretim sa÷lanacaktÕr.
AylÕk üretim
5.880 * 30 = 176.400 kg biyogübre / aydÕr.
YÕllÕk üretim
176.400 * 12 = 2.116.800 kg biyogübre / yÕldÕr.
YÕllÕk biyogübreden gelebilecek gelir (1 kg biyogübre 0,20 TL kabulü ile)
2.116.800 * 0,20= 423.360 TL / yÕldÕr.
En kötü senaryo, en iyi senaryo göre yapÕlan hesaplamalar neticesinde bulunan biyogübre miktarlarÕ ve
bunlarÕn TL’ye çevrilmesi neticesinde iúletim sÕrasÕnda elde edilebilecek gelirler Çizelge 4’te
sunulmuútur.
Çizelge 4. Örnek tesiste biyogübre üretim potansiyeli
Senaryo
En kötü duruma göre
En iyi duruma göre
Ortalama

Üretilecek Biyogübre
(kg / yÕl)
1.209.600
2.116.800
1.663.200

Gelir
(TL / yÕl)
241.920
423.360
332.640

3. Biyogübrenin Hammadde Girdi Maliyeti
Projesi yapÕlacak iúletmede hammadde iúletme içerisindeki hayvanlardan sa÷lanacak olmasÕ nedeniyle
bir bedel ödenmeyecektir. Ancak, iúletme biyogaz tesisi olmazsa bu atÕ÷Õ satarak gelir elde etme
potansiyeline sahiptir. Bu nedenle fizibilite raporunda hayvan atÕklarÕ bir bedel ödenerek, alÕnÕyormuú
gibi hesaplamalar yapÕlmÕútÕr.
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Minimum koúullarda günlük üretim
Maksimum koúullarda günlük üretim

= 20 ton/gün
= 35 ton/gün

ORTALAMA

= 27,5 ton/gün

GAP Bölgesinde hayvan atÕklarÕnÕn kamyonu Eylül 2010 tarihi itibariyle 250 TL bedelle
satÕlmaktadÕr. KÕsmen sÕvÕ kÕsmÕ ayrÕlmÕú, kurutulmuú gübre (YaklaúÕk %40 katÕ madde içeren gübre)
için kamyon bedelleri 500 TL’ye kadar çÕkmaktadÕr. Hesaplamalarda hammadde için belirlenen
bedel 10 TL/ton ham gübre olarak belirlenmiútir.
Günlük atÕk hammadde bedeli: 27,5*10= 275 TL/gün
YÕllÕk atÕk hammadde bedeli: 275*365= 100.375 TL/yÕl
4. øúletme Maliyet Analizi
GELøRLER
YÕllÕk ortalama elektrik üretimi;
Elektrikten elde edilecek gelir;
YÕllÕk gübre üretimi;
Gübreden elde edilecek gelir;
YÕllÕk satÕlabilecek ÕsÕ;
IsÕdan elde edilecek gelir;

890.155 KWh/yÕl
178.031 TL/yÕl
1.663.200 kg/yÕl
332.640 TL/yÕl
454.352 kWh/yÕl
27.261 TL/yÕl

TOPLAM GELøRLER;

537.932 TL/yÕl
GøDERLER

YÕllÕk iúçilik giderleri;
YÕllÕk bakÕm giderleri;
YÕllÕk idari iúler giderleri;
YÕllÕk atÕk hammadde girdi gideri;

80.000 TL/yÕl
30.000 TL/yÕl
20.000 TL/yÕl
100.375 TL/yÕl

TOPLAM GøDERLER;

230.375 TL/yÕl
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HøDRO, RÜZGAR VE
JEOTERMAL ENERJø
1. HøDRO ENERJø
Potansiyel ve ihtiyaç
GAP Bölgesi hali hazÕrda mevcut hidroelektrik santralleri (HES) ile yenilenebilir enerji üretimi
konusunda ülkemizde öncü bölgelerden birisidir (Bknz: Çizelge 1). GAP Master PlanÕ içerisinde
tamamlanmasÕ planlanan HES’lerin devreye alÕnmasÕyla toplam kurulu güç yaklaúÕk 5.500 MW’tan 7.490
MW’a, yÕllÕk üretim ise 15.500 GWh de÷erinden 27.400 GWh de÷erine ulaúacaktÕr1.
Çizelge 1. GAP Bölgesi ve TRC-2 Bölgesi ølleri (koyu font) HES Verileri
HES ismi

Yerleúke

Atatürk

ù.Urfa

Kurulu Güç
(MW)
2.405

Batman

Batman

198

139,8

Dicle

DiyarbakÕr

110

145,0

Karakaya

DiyarbakÕr

1.800

6.296,9

KarkamÕú

G.Antep

189

355,5

KralkÕzÕ

DiyarbakÕr

94,5

115,3

Besni

AdÕyaman

0,3

0,2

Ça÷-Ça÷
Birecik

Mardin
ù.Urfa

14,4
672,0

26,5
1.800,0

Botan

Siirt

1,6

5,8

5.484,8

15.495,5

Toplam

Üretilen Enerji
(GWh)
6.610,5

Ülkemizin brüt hidroelektrik enerji potansiyeli, 433 milyar kWh/yÕl olup, bu dünya toplam
potansiyelinin yaklaúÕk %1’idir (ùekil 1). Avrupa’daki toplam hidroelektrik kapasite içinde ise Türkiye’nin
payÕ % 14’dür. Gelecekte teknik yönden de÷erlendirilebilir hidroelektrik enerji potansiyeli olan 216
milyar kWh/yÕl’Õn yüksek bir oranda kullanÕmÕ mümkün olabilecektir. 2009 yÕlÕ itibariyle DSø tarafÕndan
tesbit edilen ekonomik hidroelektrik enerji potansiyelimiz yaklaúÕk 130 milyar kWh'dÕr. Ülke genelinde
henüz etüdü yapÕlmamÕú 1-30 MW arasÕ küçük hidroelektrik tesislerden 10-15 milyar kWh mertebesinde
ilave elektrik enerjisi üretilebilece÷i düúünülmektedir. AyrÕca nehir havzalarÕnda yapÕlan çalÕúmalarÕn
güncel ekonomik kriterler çerçevesinde yeniden de÷erlendirilmesi sonucunda teknik olarak yapÕlabilir

1

Elektrik Enerjisi 10 yÕllÕk Üretim Kapasite Projeksiyonu; 2009-2018, TEøAù
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bulunan birçok projenin ekonomik olarak yapÕlabilir yatÕrÕmlara dönüútürülmesiyle ekonomik
hidroelektrik potansiyelin 170-180 milyar kWh mertebesine yükselmesi beklenmektedir.

(a)

(b)

ùekil 1. Türkiye HES (a) potansiyeli2, (b) geliúimi3.
Dünya elektri÷inin beúte biri barajlardan sa÷lanmaktadÕr. BarajlarÕn hidroelektrik enerji üretimi
amacÕyla kullanÕmÕ 1890’lara kadar uzanmaktadÕr. Günümüzde 150 ülkede kullanÕlan hidrolektrik
santraller toplam enerji gereksiniminin %19’unu karúÕlamaktadÕr. Dünya hidroelektrik enerji üretiminin
%50’si ABD, Brezilya, Çin, Kanada ve Rusya tarafÕndan üretilmektedir. Dünyada 24 ülkede toplam ulusal
elektri÷in %90’ÕnÕn ve 63 ülkede %50’sinin hidroelektrik santrallerinden elde edilmesi bu yapÕlarÕn enerji
sa÷lamada önemini göstermektedir4.

2

http://www.eie.gov.tr/turkce/YEK/HES/proje/HESProje11_istik.html
http://www.dsi.gov.tr/hizmet/enerji.htm
4
Akkaya U., Gültekin A.B., Dikmen Ç.B., DurmuƔ G. Baraj ve Hidroelektirk Santrallerin (HES) Çevresel Etkilerinin
Analizi: IlŦsu Baraj ÖrneŒi. 5. Uluslar arasÕ øleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15 MayÕs 2009, Karabük, Türkiye
3
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2009 sonu itibariyle ülkemizde 208 adet hidroelektrik santral (HES) iúletmede bulunmaktadÕr. Bu
santraller yaklaúÕk 14.300 MW’lÕk bir kurulu güce ve toplam ekonomik potansiyelin % 38’ine karúÕlÕk
gelen yaklaúÕk 50.000 GWh’lÕk yÕllÕk ortalama elektrik üretim kapasitesine sahiptir. Ülkemizdeki toplam
kurulu güç ise halen yaklaúÕk 44.500 MW’dÕr. Ülkemizin 2015’de, pik yük ihtiyacÕ da dikkate alÕndÕ÷Õnda
toplam kurulu güç kapasitesinin 60.000 MW– 65.000 MW, 2020’de ise 80.000 MW- 90.000 MW
mertebesinde olmasÕ gerekmektedir. Bu da 2015’e kadar en az 16.000 MW’lÕk enerji projesi paketinin
sa÷lanmasÕnÕ zorunlu kÕlmaktadÕr. Bunun en az 4.000–5.000 MW’ÕnÕn hidroelektrik proje olmasÕ
beklenilmektedir.
Halen yaklaúÕk 4.300 MW’lÕk bir kurulu güç ve toplam ekonomik potansiyelin % 11’i olan yaklaúÕk 14.000
GWh’lÕk yÕllÕk üretim kapasitesine sahip 40 adet hidroelektrik santral inúa halinde bulunmaktadÕr. Kalan
yaklaúÕk 66.000 GWh/yÕl’lÕk ekonomik potansiyeli kullanabilmek için DSø tarafÕndan belirlenen 478 HES
daha yapÕlacak ve toplam 36.855 MW’lÕk kurulu güçle hidroelektrik santrallerin sayÕsÕ 726’ya ulaúacaktÕr.
Bu santrallerin tamamÕnÕn devreye girmesiyle toplam ekonomik hidroelektrik üretim ise 130 milyar kWh
mertebesine yükselecektir. YaklaúÕk 18.000 MW’lÕk ilave yatÕrÕmÕn gerçekleúmesi ile bu hedefe varÕlmasÕ
öngörülmektedir.
2005 yÕlÕnda 672 adet olan HES sayÕsÕ, özel sektörce gerçekleútirilmek üzere EPDK’ya yapÕlan
baúvurularla 2009’da 1.500’i aúmÕútÕr. Halen özel sektör tarafÕndan müracaat edilen hidroelektrik
projelerin toplam kurulu gücü 20.000 MW’Õ aúmÕútÕr. Bunlardan 13.000 MW’lÕk güce haiz yaklaúÕk 500
adet projeye lisans verilmiútir. Ülkemizde 2009’da elektrik üretimi yaklaúÕk 194 milyar kWh
seviyesindedir. HES’lerin üretimdeki payÕ % 18,5 düzeylerindedir. Son yapÕlan ulusal projeksiyonlar
2010’da 205.000 – 210.000 GWh, 2015’de 300.000 GWh, 2020’de 400.000 GWh mertebesinde bir
elektrik enerjisi talebinin olaca÷ÕnÕ göstermektedir. Bu talebi karúÕlamak için enerji kaynaklarÕmÕzÕn
çeúitlendirilmesi gerekmekte, bu noktada HES’lerin katkÕ oranÕnÕn yüksek tutulmasÕ önem taúÕmaktadÕr.
Ancak dünyada trend mikro/mini HES’lerin kullanÕmÕna yönelik olup, ülkemizde küçük boyutlu HES
potansiyeline yönelik çalÕúmalar henüz tüm bölgeleri tarayacak seviyeye ulaúmamÕútÕr (ùekil 2).

ùekil 2. Türkiye küçük ölçekli (nehir tipi) HES potansiyel çalÕúmalarÕ atlasÕ.
BarajlarÕn ve HES’lerin çevreye verecekleri zararÕ minimuma indirmek oldukça önemlidir. Baraj ve HES
yapÕlarÕ için yer seçiminin alana ait analiz, gözlem ve araútÕrmalarla desteklenerek,
uygulanabilirliklerinin etüt edilmesi, ÇED ile desteklenmesi ve barajÕn uygulanmasÕ durumunda
oluúabilecek olumsuz çevresel etkilerin de÷erlendirilmesi gerekir. Yer seçim ölçütlerinde ülke
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kaynaklarÕnÕn korunmasÕ ve sosyo-ekonomik yapÕnÕn etkileúimi konularÕna özen gösterilmelidir. YapÕlan
tüm eleútirilere ve çevresel etkilere ra÷men halen HES’lerden daha temiz ve verimli enerji kaynaklarÕ
bulunamamÕútÕr4.

Teknoloji
Hidroelektrik santrallerin kurulu gücü; akarsudan elde edilebilecek olan debi ve suyun türbine
gönderildi÷i net yükseklik (düúü) ile hesaplanÕr. Bu nedenle debi ve düúü santral projelendirilmesinde ve
türbin sisteminin seçiminde en önemli iki parametredir. Günümüzde santral güç de÷erlerine ba÷lÕ
olarak; 100-200 kW’a kadar olan sistemler mikro, 200 kW-1 MW aralÕ÷Õnda kalanlar mini, 1 MW-50
MW aralÕ÷Õndakiler küçük ve 50 MW de÷erinden büyük olanlar büyük güçlü olarak sÕnÕflandÕrÕlmaktadÕr.
Büyük güçlü hidroelektrik santrallerde barajda toplanan su hacminin büyüklü÷üne ba÷lÕ olarak debi ve
düúü iliúkisi istenilen düzeyde ayarlanabilir. ùekil 3’te gösterildi÷i üzere; bu tür sistemlerde Francis veya
Kaplan tipinde türbinler yaygÕn olarak kullanÕlmaktadÕr. Düúü de÷erindeki azalmaya ba÷lÕ olarak güç
de÷eri küçülen tesislerde sÕrasÕyla Pelton, karúÕ akÕúlÕ (cross-flow veya Banki) ve pervaneli sistemler
kullanÕlmaktadÕr.

ùekil 3. Hidro türbin tipleri ve kullanÕm aralÕklarÕ.

Özellikle baraj tipi büyük santrallerin yapÕmÕ hem uzun zaman almakta, hem de büyük bir sermaye
birikimi gerektirmektedir. DolayÕsÕyla istisnalar dÕúÕnda ülkemizde bu tür büyük santraller, úimdiye
kadar sadece devlet tarafÕndan yapÕlabilmiútir. Buna karúÕn kÕsa zamanda inúa edilebilen, baúta arazi
istimlakleri olmak üzere hukukî ve malî yükümlülükleri nispeten az olan nehir santrallerinin (ùekil
3) yapÕmÕ çok daha kolaydÕr. Bu nedenle özel sektör daha çok bu tip santrallere ilgi göstermekte
olup, son birkaç yÕldÕr bu alanda âdetâ proje patlamasÕ yaúanmaktadÕr. ùüphesiz bu geliúmede özel
sektöre sa÷lanan teúviklerin ve yatÕrÕm kolaylÕklarÕnÕn payÕ büyüktür.
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ùekil 3. Mikro HES çalÕúma prensibi.

Anahtar Not-1: TRC-2 Bölgesi illeri için
mikro/mini HES’ler üretebilen TEMSAN önemli
bir úanstÕr.
Türkiye, teknoloji ve ekipman bakÕmÕndan her türlü hidroelektrik santrali kurabilecek altyapÕ
olanaklarÕna sahiptir. Nitekim dünyanÕn sayÕlÕ baraj ve santrallerinden olan Atatürk BarajÕ ve
Hidroelektrik Santrali’nin yapÕmÕ, büyük ölçüde yerli firmalar tarafÕndan gerçekleútirilmiútir. Hatta bazÕ
Türk firmalarÕ, yabancÕ ülkelerde santraller inúa etmektedirler. Özellikle küçük ve orta ölçekli santral
kurabilmek için gerekli olan teknoloji, pek çok Türk müteahhitlik úirketinde fazlasÕyla mevcuttur.
TRC-2 Bölgesi illerinden olan DiyarbakÕr’daki Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN5) bu alanda
ihtiyaç duyulan ürün ve ekipmanlarÕ imal etmektedir (ùekil 5) ve özellikle mini/mikro HES sektöründe
bir dinamiklik oluúturmak açÕsÕndan TRC-2 Bölgesi illeri için önemli bir úanstÕr.
Elektrik üretim ve da÷ÕtÕmÕnda kullanÕlan malzemelerin imalat ve montaj üretimini yapan, hidroelektrik
santralleri kuran ve iúleten, küçük su türbinleri dizayn eden TEMSAN tarafÕndan geliútirilen ve küçük
derelerden bile elektrik üretilmesini sa÷layan mikro hidroelektrik santraller (HES) halihazÕrda yurtdÕúÕna
satÕlmaya baúlanmÕú olup, TRC-2 Bölgesi’ndeki sanayiciler ile TEMSAN arasÕndaki iúbirli÷inin
baúlatÕlmasÕ için hazÕr bir altyapÕ söz konusudur. TEMSAN’Õn özel sektöre devri de söz konusudur, bu
konuda taliplilerden biri olan OSTøM-Ankara ile TRC-2 Bölgesi sanayicileri ortak hareket edebilecek bir
zemin bulmalÕdÕr.
TEMSAN hali hazÕrda, Do÷u Karadeniz Bölgesi’ndeki hidroelektrik potansiyelin küçük, mini ve mikro
hidroelektrik santralleri ile de÷erlendirilerek bölgenin kalkÕnmasÕna yardÕmcÕ olunmasÕ amacÕyla Do÷u
Karadeniz Küçük Hidroelektrik Santralleri KalkÕnma Projesinin bir parçasÕdÕr. Projeye göre, Giresun,

5

www.temsan.gov.tr/
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Trabzon, Rize, Artvin, Ordu, Bayburt ve Gümüúhane illerinde 3 bin MW üzerinde hidroelektrik
potansiyeli bulunuyor. Bu potansiyelin de÷erlendirilmesi amacÕyla söz konusu illere yaklaúÕk 2 bin adet
mikro HES kurulacak. Kurulum maliyeti yaklaúÕk 120 milyon dolar olarak tahmin edilen 2 bin mikro
HES’in her yÕl toplam 200 milyon dolar getiri sa÷lamasÕ öngörülüyor.

ùekil 5. TEMSAN Üretim tesislerinde gerçekleútirilen Mikro-HES imalatÕna yönelik görüntüler.
Anahtar not sonu
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2. RÜZGAR ENERJøSø
Potansiyel ve ihtiyaç
Türkiye Avrupa’nÕn rüzgar enerjisi potansiyeli açÕsÕndan en zengin ülkelerinden biridir. EøE tarafÕndan
hazÕrlanan potansiyel atlasÕ REPA (ùekil 6) verilerine6 göre, GAP Bölgesi ortalama rüzgar hÕzÕ
da÷ÕlÕmÕnda, Marmara Bölgesi’nden sonra yüksek potansiyele sahip bölgelerden biridir (Bknz: Çizelge 2).
Ancak bölge genelinde Gaziantep, Kilis, Mardin ve AdÕyaman baúta olmak üzere; sadece bazÕ yerel
noktalarda mevcut potansiyel, bir RES santrali kurulumunu mümkün kÕlacak seviyede yüksektir. GAP
Bölgesi genelinde hali hazÕrda EPDK’ya Lisans baúvurusu yapÕlmÕú 7 adet büyük ölçekli RES tesisi (5
Gaziantep, 1 Kilis ve 1 AdÕyaman ili sÕnÕrlarÕnda) hazÕrlÕ÷Õ/kurulumu da söz konusudur7.
TRC-2 Bölgesi illeri ùanlÕurfa ve DiyarbakÕr’da ise bazÕ yerel noktalar hariç (Örne÷in; ùanlÕurfa’nÕn
Siverek ilçesi) genellikle orta ya da düúük seviyede (5 m/s ve altÕ hÕzlarda) RE potansiyeli bulunmaktadÕr.
Çizelge 2. Bölgelere göre ortalama rüzgar hÕzlarÕ
Bölge
Marmara
Güneydo÷u Anadolu
Ege
Akdeniz
Karadeniz
øç Anadolu
Do÷u Anadolu

Ortalama Rüzgar
HÕzÕ (m/s)
3,3
2,7
2,6
2,6
2,4
2,5
2,1

Ortalama Rüzgar
Enerjisi
Yo÷unlu÷u
(W/m2)
51,91
29,33
23,47
21,36
21,31
20,14
13,19

1

ùekil 6. Türkiye ve GAP Bölgesi için Rüzgar Enerjisi Potansiyel AtlasÕ (REPA) .

6
7

http://www.eie.gov.tr/duyurular/YEK/YEKrepa/REPA-duyuru_01.html
www.epdk.org.tr/lisans/elektrik/yek/yek.html
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Rüzgar Güç
Endeksi
100
57
45
41
41
39
25
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Anahtar Not-2: TRC-2 Bölgesi illeri için arazi bazlÕ
REPA oluúturulmasÕ gereklidir.
GAP Bölgesi Rüzgar Enerjisi potansiyelinin modeller vasÕtasÕyla geniú alana yayÕlarak belirlenmesinde;
güneú enerjisi ölçümlerine benzer bazÕ sorunlar söz konusudur. Potansiyel arz eden bazÕ yerel noktalarda
(Örne÷in; ùanlÕurfa’nÕn Siverek ilçesi), odaklanmÕú hassas ölçümlerin yapÕlarak, arazi bazlÕ bir potansiyel
atlasÕnÕn oluúturulmasÕ gerekmektedir.
Rüzgar enerjisinin bölgede, úebekeden ba÷ÕmsÕz hibrit sistem (PV + Rüzgar Türbini) bileúeni olarak,
özellikle tarÕmsal uygulamalara (örne÷in sulama) yönelik kullanÕlmasÕ ve yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ, bölgesel ve
ulusal ekonomiye katkÕ açÕsÕndan önemlidir. Bu do÷rultuda özellikle orta ya da düúük rüzgar güçlerinde
çalÕúabilecek 1-5 kW güç ölçe÷inde Rüzgar Türbini tasarÕmÕ/imalatÕ bölgeye iú/istihdam alanÕ
oluúturabilecektir. Söz konusu ölçekte yüksek verimli türbin imalatÕna yönelik bir sanayi Ar-Ge
altyapÕsÕnÕn oluúturulmasÕ bu nedenle oldukça önemlidir.
Anahtar not sonu

Teknoloji
Rüzgar Enerjisi teknolojilerinin temelini teúkil eden Rüzgar Türbinleri (RT); yatay eksenli, dikey
eksenli ve yükselen hava akÕmlÕ olarak üç farklÕ mekanik prensipte imal edilebilmektedir.
Uygulamada küçük (1-5 kW) ve orta güçlerde (5-100 kW) dikey eksenli; büyük güçlerde ise (>100
kW) yatay eksenli RT kullanÕlmaktadÕr. FarklÕ türbin teknolojileri ve yaygÕn kullanÕm alanlarÕ Çizelge
3’te verilmiútir.

Çizelge 3. RT teknolojileri ve yaygÕn uygulama alanlarÕ
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Mevcut Durum
RT güç santralleri kurulumunda son üç yÕlda çarpÕcÕ seviyede geliúmeler kaydedilmiú olup, bu
dönemde kurulan toplam güç, 1995 yÕlÕndan 2006 yÕlÕna kadar kurulan kapasiteyi bulmuútur (ùekil
7a). RT kurulumunda lider konumunda bulunan ilk 5 ülkede 2009 yÕlÕnda ilave edilen miktarlar
rekor seviyeye ulaúmÕútÕr (ùekil 7b).

(a)

(b)

ùekil 7. Dünyada RES; (a) yÕllara göre potansiyel, (b) lider konumdaki ülkelerde son durum.
RT teknolojisi üreten en büyük 10 firma dünya genelindeki toplam üretimden yaklaúÕk %80 pay
almaktadÕr. Danimarka’daki Vestas firmasÕnÕn toplamda %13 pay almasÕ ve bu payÕnÕ istikrarlÕ
olarak yükseltmesi dikkat çekicidir (ùekil 8).
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ùekil 8. RT üretiminde lider konumdaki ilk 10 üreticinin pazar paylarÕ.
Rüzgar enerjisinin hammaddesi tamamen atmosferdeki hava hareketleri oldu÷undan hava veya çevre
kirlenmesi úeklinde bir kirletici etkisi bulunmamaktadÕr. Rüzgardan enerji eldesi için kullanÕlan 1 MW
kapasiteli bir türbin, aynÕ enerjiyi kömür ile çalÕúan bir santralden karúÕlanmak istendi÷inde yakÕlacak
olan ve 135.000 a÷acÕn üretebilece÷i oksijeni tasarruf etmek demektir. Herhangi bir radyoaktif ÕúÕnÕm
tahribatÕ yapmamalarÕ, atÕk üretmemeleri, hammadde için dÕúarÕya ba÷ÕmlÕ olmamalarÕ, teknolojilerinin
basitli÷i, atmosfere ÕsÕl emisyonlarÕn olmamasÕ, iúletmeye alÕnma sürelerinin kÕsalÕ÷Õ gibi avantajlar
rüzgar türbinlerini günden güne tüm dünyada daha da popüler hale getirmektedir. Rüzgar kaynaklÕ
enerji üretim sistemlerinin sahip olabilece÷i muhtemel olumsuzluklar ise úöyle sÕralanabilir; büyük arazi
kullanÕmÕ, gürültü, görsel ve estetik etkiler, do÷al hayat ve habitata etkisi, gölge ve titreúimler olarak
sÕralanabilir. 8
KUTU-1: Rüzgar Enerjisi Sektörü Saatte øki Türbin HÕzÕyla Geliúiyor9
Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (Global Wind Energy Council - GWEC) ile Greenpeace'in ortaklaúa
çalÕúmasÕ ile hazÕrlanan ¨Küresel Rüzgar Enerjisi Görünümü 2010¨ adlÕ rapor gerekli desteklerin
sa÷lanabilmesi halinde rüzgar enerjisi sektörünün bir çok ülke için enerji talebinin karúÕlanmasÕnda,
ekonomik ba÷ÕmsÕzlÕk sa÷lanmasÕnda ve sera etkisi yaratan gaz salÕnÕmÕnÕn azaltÕlmasÕnda çok önemli
bir iúlev görece÷ini ortaya koyuyor.
DünyanÕn en büyük rüzgar enerjisi pazarÕ haline gelmiú olan Çin'in Pekin úehrinde düzenlenen Çin
Rüzgar Enerjisi FuarÕ - 2010'un açÕlÕúÕnda tanÕtÕlan çalÕúmadaki senaryolara göre 2020 yÕlÕnda rüzgar
enerjisi küresel enerji talebinin karúÕlanmasÕnda % 12, 2030 yÕlÕnda ise % 22'lik bir pay sahibi olarak
dünyanÕn en büyük beúinci enerji kayna÷Õ olabilecek.

8

Kamil B. VarŦnca, M. Talha Gönüllü, (2006), “zĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌŶĞƌũŝ<ĂǇŶĂŬůĂƌŦŶŦŶ<ƵůůĂŶŦŵŦŶŦŶĞǀƌĞƐĞůKůƵŵůƵ
ƚŬŝůĞƌŝ”, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu - UTES’2006, Süleyman Demirel Üniversitesi, 25-27 MayŦs 2006,
Isparta.
9
http://www.yesilekonomi.com/ruzgar-enerjisi-sektoru-saatte-iki-turbin-hizla-gelsiyor.html
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Hali hazÕrda dünyanÕn 80 ülkesinde var olan rüzgar tarlalarÕnÕn sayÕsÕnÕn artmasÕ ve 2020 yÕlÕna kadar
ulaúÕlabilecek 1.000 GW'lÕk kurulum günde 1,5 milyar ton karbondioksitin atmosfere salÕnmasÕnÕ
engelleyebilecek. Bu rakam sanayileúmiú ülkelerin 2020 yÕlÕna kadar düúürmeyi taahhüt ettikleri
salÕnÕm miktarÕnÕn yüzde 50-75 aralÕ÷Õnda. ÇalÕúmadaki senaryolara göre 2030 yÕlÕna kadar
ulaúÕlabilecek 2,300 GW'lÕk küresel kurulu güç ise 34 milyar tonluk karbondioksit salÕnÕmÕnÕn
engellenmesi anlamÕna gelebilecek.
Küresel rüzgar enerji sektörünün geliúmesi ile úu an 600 bin olan sektördeki çalÕúan yeúil yakalÕ
sayÕsÕnÕn 2030 yÕlÕnda 3 milyonu aúmasÕ öngörülmektedir.
Etkinlikte konuúan Greenpeace'in Yenilenebilir Enerji Direktörü Sven Teske 2010 yÕlÕnda dünyadaki
600 bin rüzgar enerjisi çalÕúanÕn her yarÕm saatte bir türbinin kurulumunu sa÷ladÕ÷ÕnÕ, hedeflerinin ise
2030 yÕlÕnda sektörün úimdikinden üç kat daha büyüyerek her 7 dakikada bir türbin kurulumunun
sa÷layabilmesi oldu÷unu söyledi. Teske açÕklamasÕnda ayrÕca 2010'da kurulumu yapÕlan türbinlerin
üçte birinin Çin'de gerçekleúti÷inin de altÕnÕ çizdi.
GWEC BaúkanÕ Klaus Rave ise yaptÕ÷Õ açÕklamada ilginç bir úekilde rüzgar enerjisinin büyük oranda
sanayileúmemiú ülkelerde geliúti÷ini 2030 yÕlÕnda dünyadaki rüzgar tarlalarÕnÕn yarÕsÕndan fazlasÕnÕn
geliúmekte olan ülkelerde görülece÷ini ifade etti.
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3. JEOTERMAL ENERJø
Potansiyel ve ihtiyaç
Jeotermal Enerji ülkemiz için önemli bir yenilenebilir kaynaktÕr. Türkiye jeotermal potansiyel açÕsÕndan
dünyanÕn yedinci ülkesidir. Yüzey sÕcaklÕ÷Õ 40°C'nin üzerinde 140 jeotermal saha mevcuttur. Türkiye'nin
muhtemel jeotermal ÕsÕ potansiyeli 31500 MW olarak tahmin edilmektedir. 2000 yÕlÕ sonu itibariyle MTA
tarafÕndan yapÕlan 304 jeotermal sondaja göre, muhtemel potansiyelin 2.046 MW'Õ görünür potansiyel
olarak kesinleútirilmiútir. Türkiye'deki do÷al sÕcak su çÕkÕúlarÕnÕn 600 MWt olan potansiyeli de bu
rakama dahil edildi÷inde toplam görünür jeotermal potansiyel 2.646 MW de÷erine ulaúmaktadÕr.
GAP Bölgesi’nde teorik jeotermal potansiyel 81 MW, görünür potansiyel ise 34,87 MW olarak
belirlenmiútir (Bknz: Çizelge 4).
Bölgede jeotermal enerji a÷ÕrlÕklÕ olarak sera ÕsÕtmasÕnda
kullanÕlmaktadÕr. 2008 yÕlÕ itibariyle; MTA Güneydo÷u Anadolu Bölge Müdürlü÷ü, ùanlÕurfa-Karaali
civarÕ, ùÕrnak (Güçlükonak)-HÕsta ve Mardin (Dargeçit)-Germav sahalarÕnda ek jeotermal enerji
potansiyeli belirleme çalÕúmalarÕ yapÕlmasÕ gereklili÷ini öngörmüútür.

Çizelge 4. GAP Bölgesi ve TRC-2 ølleri JE Potansiyeli10
øli
ùanlÕurfa

DiyarbakÕr

Siirt
ùÕrnak
Mardin
Batman

Sondaj
K-1
K-2
K-3
K-4
K-5
K-6
K-7
K-8
K-9
MTA-1
Özel
ødare
Özel
ødare

Derinlik
(m)
190
130
170
190
200
200
180
190
170
115,5
250

SÕcaklÕk
(oC)
44
47
42,8
49
48
46
53
48
44
51
51

Üretim
(lt/s)
40
42
80
48
39
35
45
44
47
21
22

Potansiyel
(MW)
1,51
2,11
2,61
2,81
2,12
1,61
3,39
2,39
1,77
1,41
1,47

250

51

20

1,34
0
0

ùelmo32A

2.400

83

16

AdÕyaman
Kilis
Di÷er
Alanlar
Toplam

10

Görünür
Potansiyel
20,32

Teorik
Potansiyel
10

4,22

2

0
0

2
4
8

3,21
0

0

34,87

34,87

http://www.mta.gov.tr/v1.0/daire_baskanliklari/enerji/index.php?id=jeotermalpotansiyel
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ùekil 9. Türkiye Jeotermal Enerji Potansiyel AtlasÕ11.

Teknoloji
Jeotermal enerji; yerkabu÷unun, çeúitli derinliklerinde bulunan birikmiú ÕsÕnÕn oluúturdu÷u, sÕcaklÕklarÕ
bölgesel atmosferik sÕcaklÕklarÕn üzerinde olan, normal yer altÕ ve yer üstü sularÕna göre daha fazla
erimiú mineral, tuzlar, gazlar içeren sÕcak su ve buhar olarak tanÕmlanabilir. BazÕ alanlarda bulunan
sÕcak kuru kayalar da akÕúkan içermemesine ra÷men jeotermal enerji kayna÷Õ olarak kabul edilirler.
Jeotermal akÕúkanÕ oluúturan sular genelde meteorik kökenli oldu÷u için atmosferik koúullar devam
etti÷i sürece jeotermal kaynaklar yenilenmektedir.
Bir jeotermal sistemin oluúabilmesi için gerekli olan parametreler; yer kabu÷unun derinliklerindeki ÕsÕ
kayna÷Õ, ÕsÕyÕ taúÕyan akÕúkan (beslenme), akÕúkanÕ bünyesinde barÕndÕran rezervuar kayaç ve ÕsÕnÕn
kaybÕnÕ önleyen örtü kayaçtÕr. DünyanÕn merkezinde sÕcaklÕ÷Õ 4.200 0C’yi bulan magma adÕ verilen eriyik
kütle bulunmaktadÕr. TektonizmanÕn yarattÕ÷Õ kÕrÕk ve zayÕflÕk zonlarÕndan kabuk içerisinde sÕ÷
derinliklere ve/veya yer yüzüne kadar ulaúan magma faaliyetleri jeotermal sistemin ÕsÕ kayna÷ÕnÕ
oluúturur.
Yeryüzünden kÕrÕk ve çatlaklar boyunca süzülen meteorik sular derinlerde ÕsÕndÕktan sonra gözenekli ve
geçirimli olan rezervuar kayaç içinde birikir. Bu sularÕn bir kÕsmÕ fay hatlarÕ boyunca yükselerek
yeryüzüne ulaúÕrlar ve jeotermal kaynaklarÕ oluútururlar. Üzeri geçirimsiz bir örtü kaya ile kuúatÕlan ve
ço÷u zaman yer yüzüne ulaúamayan rezervuar kaya içerisindeki jeotermal akÕúkan sondaj çalÕúmalarÕyla
yüzeye çÕkarÕlÕr (ùekil 10).

11

http://www.tarimsal.com/makaleler/Seracilik_Nerede_Yapilmali.htm
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ùekil 10. Jeotermal enerjinin oluúumu.

Türkiye’de jeotermal enerji uygulamalarÕ; daha çok konut ÕsÕtmasÕ, sera ÕsÕtmasÕ ve kaplÕca amaçlÕ olarak
yapÕlmaktadÕr. Elektrik üretimine yönelik yüksek sÕcaklÕklÕ sahalar bulunmasÕna ra÷men üretim düúük
seviyede kalmÕútÕr. Halen 20,4 MWe kurulu güce sahip olan Denizli-KÕzÕldere santrali ortalama 12 MWe
elektrik üretmektedir. KÕzÕldere sondaj çalÕúmalarÕna 1968 yÕlÕnda baúlanmÕú, santral 1984 yÕlÕnda
iúletmeye alÕnmÕútÕr.
Bu tarihten günümüze kadar jeotermal enerjiden elektrik üretimi amaçlÕ herhangi bir yatÕrÕm
yapÕlamamÕútÕr. AydÕn-Germencik sahasÕnda MTA tarafÕndan 9 adet jeotermal kuyu açÕlmÕú, maksimum
232 0C’de toplam 725 lt/sn debide jeotermal akÕúkan bulunmuútur. Elektrik üretimine uygun olan bu
sahada , “Yap-øúlet” modeline göre 100 MWe kapasiteli santral kurulmasÕ çalÕúmalarÕ devam etmektedir.
171 0C sÕcaklÕ÷a sahip AydÕn-SalavatlÕ jeotermal sahasÕnda da elektrik üretimi planlanmaktadÕr. Elektrik
üretimine uygun di÷er sahalarÕnda devreye girmesiyle Türkiye’deki toplam elektrik gücünün 2010 yÕlÕnda
500 MWe’e ulaúmasÕ hedeflenmektedir. Türkiye’de son yÕllarda özellikle bölgesel ÕsÕtma ve termal
turizm-tedavi uygulamalarÕna yönelik jeotermal enerji kullanÕmÕ artmÕútÕr (ùekil 11). Bunun dÕúÕnda sera
ÕsÕtmasÕ, karbondioksit üretimi gibi uygulamalarda bulunmaktadÕr.

118

TRC2 (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA) BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU

ùekil 11. Jeotermal enerjinin entegre kullanÕmÕ.

Anahtar Not-3: Jeotermal IsÕ PompasÕ KullanÕmÕ
Önem TaúÕyor
Bölgenin jeotermal enerji potansiyelinin belirlenmesine yönelik çalÕúmalar oldukça yavaú ilerlemektedir.
Öncelikle ùanlÕurfa Karaali Köyü ve civarÕnda yer alan jeotermal akÕúkan potansiyelinin boyutlarÕnÕn
ortaya konaca÷Õ ayrÕntÕlÕ model etüt çalÕúmalarÕnÕn yapÕlmasÕ gereklidir. Yüksek sÕcaklÕk ve yüksek debiye
sahip alanlarÕn bulunmasÕ amacÕyla hidrojeolojik ve radyoaktif analizleri içeren ar-ge araútÕrmasÕ
yapÕlmalÕdÕr.
AyrÕca potansiyelin etkin kullanÕlmasÕ amacÕyla jeotermal ÕsÕ pompasÕ kullanÕmÕna yönelik çalÕúmalar
baúlatÕlmalÕdÕr. Çünkü, mevcut jeotermal akÕúkanÕn sera ÕsÕtmada kullanÕmÕ bilinçsizce (çÕkÕú ucu
atmosfere açÕk) yapÕldÕ÷Õndan, kaynak sÕcaklÕklarÕnda yÕllara göre azalma söz konusudur. Jeotermal
akÕúkanÕn dolaútÕrÕlmasÕ amacÕyla kullanÕlan klasik dalgÕç pompalar ise radyoaktif madde içeri÷i
nedeniyle sÕk sÕk arÕza vermekte ve çok yüksek elektrik enerjisi tüketmektedir.
Anahtar not sonu
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YE SEKTÖRÜNÜ
DESTEKLEYøCø
UNSURLAR
TRC-2 Bölgesi AraútÕrma AltyapÕsÕ
TRC-2 Bölgesi illeri ùanlÕurfa ve DiyarbakÕr’da bulunan Harran ve Dicle Üniversiteleri bölgenin yüksek
yenilenebilir enerji potansiyelinin de÷erlendirilmesine yönelik, özellikle güneú enerjisi a÷ÕrlÕklÕ olmak
üzere, çok sayÕda sayÕsal ve deneysel çalÕúma yürütmektedir.

Harran Üniversitesi Güneú Enerjisi AU Merkezi
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Konusunda, bölgede liderlik misyonu üstlenen Harran Üniversitesi
Güneú Enerjisi AraútÕrma ve Uygulama Merkezi tarafÕndan çok sayÕda çalÕúma hali hazÕrda
yürütülmektedir. Merkez, bir taraftan hazÕr yenilenebilir enerji teknolojilerini kampüs enerji tüketimini
azaltmada kullanÕrken, di÷er taraftan yeni üretim teknolojisi, yeni kullanÕm yöntemi ve yeni birleúiksistem oluúturma hedeflerine yönelik çalÕúmaktadÕr. HazÕr teknolojilerin seçimi, tamamen bölgesel
gereklilik ve uygulanabilirlik göz önüne alÕnarak yapÕlmaktadÕr. FarklÕ disiplinlere sahip araútÕrmacÕlarÕn
yürüttü÷ü çalÕúmalarda, 2006 yÕlÕndan sonra önemli bazÕ aúamalar kaydedilmiútir. Örne÷in, ülkemizde
üretimi yapÕlamayan ve yüksek maliyetle ithal edilen güneú panelinin düúük maliyet ile üretimini
mümkün kÕlacak sol-gel yöntemi ile fotovoltaik hücre üretilmiútir. Bu hücrelerin ilk aúamada düúük olan
veriminin arttÕrÕlmasÕ yönünde çalÕúmalar sürmektedir. Kampüs içi enerji tüketiminin düúürülmesi
amacÕyla; Merkez Kütüphane BinasÕna 3,5 kWp gücünde úebekeye entegreli ve batarya bank takviyeli
güneú enerjili elektrik sistemi kurulmuútur. AyrÕca, toplam gücü 1,3 kWp olan 16 adet güneú enerjili
aydÕnlatma dire÷i ile kampüs içerisinde bulunan köprü, otobüs dura÷Õ, otopark ve kapalÕ yüzme havuzu
aydÕnlatmasÕ bedelsiz olarak yapÕlmaktadÕr. Di÷er bir uygulama ise projektörle alan aydÕnlatmasÕ yapan
ve toplam gücü 1,1 kWp olan Rüzgar Türbini ve Güneú Paneli Hibrid Sistemi’dir.
DünyanÕn sayÕlÕ entegre projelerinden biri olan GAP projesinin tam merkezinde bulunan Harran
Üniversitesi’nde bölgesel gereksinime paralel olarak güneú enerjisiyle çalÕúan pompa, buzdolabÕ ve yakÕt
pili ünitelerine yönelik prototip sistemler hali hazÕrda kurulmuútur. Bölgedeki yatÕrÕmcÕ ve kullanÕcÕ
açÕsÕndan bu sistemlere ait en uygun koúullarÕn araútÕrÕldÕ÷Õ bir laboratuar oluúturulmuútur. Bu
labarotuarda; araútÕrma geliútirme çalÕúmalarÕna ek olarak bölgedeki ilkö÷retim ve lise ö÷rencileri ile
çiftçiler ve potansiyel yatÕrÕmcÕlara ‘Yenilenebilir Enerji’ konusunda e÷itim ve seminer verilmesi
konusunda Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ ile bir ortak çalÕúma planlanmÕútÕr. GAP Bölgesi tarÕm sektörüne
yönelik fotovoltaik enerjili su pompalama sistemi konusunda TarÕm BakanlÕ÷Õ; GAP Bölgesi sa÷lÕk
sektörüne yönelik fotovoltaik enerjili ilaç muhafaza so÷utucusu konusunda Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ ile iúbirli÷i
konusunda yeni proje önerileri hazÕrlÕk aúamasÕndadÕr. Fotovoltaik + yakÕt pili hibrid güç sistemi
konusunda ise benzer iúbirli÷inin Milli Savunma BakanlÕ÷Õ ile oluúturulmasÕ planlanmÕútÕr. Bölgenin
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güneú enerjisi potansiyelinin hassas ve kapsamlÕ bir úekilde ölçülebilece÷i düzeneklerin kurulumu
tamamlanmÕú olup, son iki yÕldÕr bu kapsamda ölçümler sürdürülmektedir.
Bu çalÕúmalarla ilgili özet bilgiler aúa÷Õda verilmiútir:

1. Fotovoltaik-Rüzgar Hibrid (Birleúik) Sistem
Osmanbey yerleúkesinde yenilenebilir enerji kaynaklarÕndan faydalanÕlarak elektrik úebekesinden
ba÷ÕmsÕz elektrik enerjisi üretimi için, rüzgar-güneú enerjili hibrid güç sistemi kurulmuútur. 1,1 kW
kapasitesindeki bileúik sistem yerden yaklaúÕk 15 m yükseklikteki Mühendislik Fakültesi’nin eski binasÕ
çatÕsÕna yerleútirilmiútir (ùekil 1). Yerel elektrik úebeke hattÕndan ba÷ÕmsÕz olarak çalÕúan hibrid sistemde
üretilen enerji, fakülte binasÕnÕn çeúitli bölümlerinin aydÕnlatÕlmasÕnda kullanÕlmaktadÕr. Hibrid
sistemde kullanÕlan aydÕnlatma armatürleri, Light Emitting Diode kelimelerinin kÕsaltÕlmÕú olan ve “IúÕk
Yayan Diyot” anlamÕna gelen LED’li projektörlerdir. Bu armatürler, klasik armatürlere göre daha uzun
ömürlü ve az enerji kullanarak yüksek yo÷unlukta aydÕnlatma sa÷larlar.

ùekil 1. Rüzgar-güneú enerjili birleúik enerji sistemine ait görüntüler.

2. ùebekeye Entegreli ve Batarya Destekli PV Sistem
Osmanbey kampüsünde bulunan Merkezi Kütüphane binasÕnÕn elektrik enerji tüketimini azaltmak ve
uzaktan eriúim hizmetinin verildi÷i ana server ve kullanÕcÕ bilgisayarlarÕna kesintisiz enerji sa÷lamak
amacÕyla úebekeye entegreli ve batarya Destekli PV sistem kurulmuútur. Sistemin toplam kurulu
kapasitesi 3,5 kWp’tÕr. Sistem üzerindeki enerji analizörüyle çalÕúma performansÕ takip edilmektedir.
Sistem ile ilgili foto÷raflar ùekil 2’de sunulmuútur.
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ùekil 2. Kütüphanede kurulu 3,5 kWp güçteki PV sistemin dÕú ve iç mekan foto÷raflarÕ.

3. PV-YakÕt Hücresi Birleúik Sistemi
Bu sistemde, bilim çevrelerinde 21.yüzyÕlÕn enerjisi olarak sunulan hidrojen enerjisi ve güneú enerjisi
birlikte kullanÕlmaktadÕr. Kurulumu yaklaúÕk 3 yÕl önce tamamlanan sistemin ülkemizin gelecekteki
enerji ve savunma stratejisi açÕsÕndan kullanÕlabilirli÷i deneysel olarak araútÕrÕlmaktadÕr. Sistem temel
olarak, güneú hareketini takip eden 1,4 kWp güçte bir fotovoltaik modül dizisi, hidrojen jeneratörü, metal
hibrit hidrojen depolama ünitesi ve 1,2 kWp güçte çalÕúan PEM tipi yakÕt pilinden oluúmaktadÕr (ùekil 3).
Bahsedilen özellikte birleúik sistem Türkiye’de (2007 yÕlÕ itibariyle) ilk kurulan sistem olma özelli÷ini
taúÕmaktadÕr. Dünyada ise, güneú hareketini takip eden PV modüle sahip benzer bir sisteme (2007 yÕlÕ
itibariyle yapÕlan internet araútÕrmasÕ sÕrasÕnda) rastlanmamÕútÕr. Ancak sabit fotovoltaik modül kullanan
yakÕt pili birleúik sistemine sahip sÕnÕrlÕ sayÕda üniversite ya da araútÕrma merkezi mevcuttur.

Güneú izleme sistemli PV-panel dizisi

YakÕt pili pistemi

ùekil 3. Solar pompa sistemine ait görüntüler.

4. PV-DÕú Mekan AydÕnlatma Sistemi
Yerel elektrik úebekesinden ba÷ÕmsÕz güneú enerjili (PV panel) aydÕnlatma sistemiyle, Osmanbey
kampüsünde bulunan sulama kanalÕ üzerindeki köprü, otobüs duraklarÕ, lojman ve kapalÕ yüzme havuzu
araç parklarÕnÕn dÕú mekan aydÕnlatÕlmasÕ sa÷lanmÕútÕr. Toplam 16 adet úebekeden ba÷ÕmsÕz aydÕnlatma
siteminin toplam kapasitesi 1,3 kWp’dir. Sistemde kullanÕlan solar kontrol cihazÕ aydÕnlatma
uygulamalarÕ için özel üretilmiútir. BataryanÕn aúÕrÕ úarj ve deúarjÕnÕ engelleyen kontrol cihazÕ, otomatik
olarak ÕúÕk yo÷unlu÷una göre sistemi açÕp/kapatma ve zaman ayar fonksiyonlarÕna sahiptir. AydÕnlatma

123

TRC2 (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA) BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU

direkleri Harran Üniversitesi makine fabrikasÕnda imal edilmiútir. ùekil 4’te kampüsün çeúitli
noktalarÕna yerleútirilen aydÕnlatma sistemlerinin foto÷raflarÕ gösterilmiútir.

Otobüs dura÷Õ

Havuz

Köprü

ùekil 4. Kampüs dÕú mekan aydÕnlatma sistemleri.

5. PV-Pompa Sistemi
PV-pompa uygulamalarÕ, güneú enerji potansiyeli olarak Türkiye’nin en úanslÕ ili olan ve GAP’Õn
merkezinde bulunan ùanlÕurfa’nÕn sulama sektöründe harcadÕ÷Õ enerjinin azaltÕlmasÕ için önerilen en iyi
çözümdür. Solar pompalar santrifüj ve dalgÕç olarak iki grupta üretilir. Harran Üniversitesinde kurulan
pompa, DC akÕm ile do÷rudan çalÕúan fÕrçasÕz tip santrifüj pompadÕr. ùekil 5’te Solar pompa ve PV grubu
gösterilmiútir. DC ile do÷rudan çalÕúan solar pompadan sadece güneúli saatlerde faydalanÕlmaktadÕr.
Güneúin olmadÕ÷Õ saatlerde sistemin çalÕúmasÕ isteniyorsa sisteme batarya ya da su deposu ilavesi
yapÕlabilmektedir.

Solar Pompa grubu

PV-panel

ùekil 5. Solar pompa sistemine ait görüntüler.

6. PV-BuzdolabÕ Sistemi
ølaç ve aúÕ gibi tÕbbi malzemelerin sÕcaklÕktan etkilenmemesi için uygun saklama koúullarÕnÕn sa÷lanmasÕ
gerekir. Aksi halde sa÷lÕk açÕsÕndan telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karúÕlaúÕlabilir. Yaz aylarÕnda
hava sÕcaklÕ÷ÕnÕn artmasÕ ve uzun süreli elektrik kesintilerinin görülmesi depolama iúlemini
zorlaútÕrmakta, bazen depolanan malzemeler kullanÕlamaz hale gelmektedir. Buda kesintisiz bir güç
kayna÷Õna olan ihtiyacÕ artÕrmaktadÕr. Bu uygulamanÕn temel hedefi, PV-so÷utma grubunun tÕbbi amaçlÕ
ilaç ve aúÕlarÕn saklanmasÕnda kullanmaktÕr. Yerel elektrik úebekesinden ba÷ÕmsÕz, kurulumunun ve
taúÕnmasÕnÕn kolay olmasÕ (mobil) sistemin en önemli özellikleridir. Sistemin genel görünüúü ùekil 6’da
gösterilmiútir.
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BuzdolabÕ-Solar kontrol ve batarya Grubu

PV-panel

ùekil 6. PV-So÷utma/BuzdolabÕ sistemine ait görüntüler.

7. Sol-gel ince film yöntemi ile fotovoltaik hücre üretimi
ønce film malzemeleri, daha geniú alanlÕ ve daha ekonomik güneú pilleri üretme olana÷Õ sa÷lamaktadÕr.
Bu yüzden ince film güneú pilleri ile ilgili bir çok metot geliútirilmiútir. Fakat bu metotlarÕn ço÷u
karmaúÕk ve pahalÕ sistemlerden oluúmaktadÕr. Sol-jel yöntemi, geniú yüzeylere rahatlÕkla
uygulanabilirli÷i ile ve daha ucuz film üretme imkanÕyla, di÷er yöntemlere göre daha avantajlÕ
oldu÷undan, tercih edilmiútir. Sol-gel yöntemiyle; In2Se3, Ga2Se3, ITO, CdS ve CdTe ince film güneú
elemanlarÕnÕn üretilmesi; çözelti hazÕrlama, kaplama iúlemi ve tavlama iúlemi olmak üzere üç aúamadan
oluúmaktadÕr. Çözelti hazÕrlama iúlemi iki aúamadan oluúmaktadÕr. Birincisi çözülecek olan baúlangÕç
kimyasallarÕ temin etmek. økincisi ise bu kimyasallara uygun çözücüler belirlemektir. BaúlangÕç
kimyasallarÕ uygun çözücülerle birlikte bir ÕsÕtÕcÕlÕ magnetik karÕútÕrÕcÕda oda sÕcaklÕ÷Õnda ortalama 24
saat karÕútÕrÕldÕktan sonra úeffaf çözeltiler elde edilmektedir.
Kaplama iúlemi, ùekil 7’de gösterildi÷i üzere, üç aúamadan oluúmaktadÕr. Bunlar sÕrasÕ ile, daldÕrma
iúlemi, geri çekme iúlemi ve organiklerin yanmasÕdÕr. Sol-jel yöntemiyle yapÕlan kaplamalarÕn
kalÕnlÕklarÕ, çözeltinin viskozitesine, daldÕrma iúleminden sonraki geri çekme hÕzÕna ve bu iúlemin
tekrarlanma sayÕsÕna ba÷lÕdÕr. Geri çekme hÕzÕnÕ, daldÕrma sayÕsÕnÕ ve çözeltinin viskozitesini ayarlayarak
istedi÷imiz kalÕnlÕkta ve kalitede film hazÕrlamak mümkün olmaktadÕr. Organiklerin yanmasÕ 300 oC ile
400 oC sÕcaklÕklarÕ arasÕnda olmaktadÕr. Yanma iúleminden sonra, alttaú üzerinde sadece metal-oksijenmetal ba÷larÕ kalÕr. Burada filmler, cam, kuartz, iletken kaplÕ cam (ito), nikel, bakÕr, alüminyum ve çelik
gibi farklÕ alttaúlar üzerine kaplanÕr.
Kaplama sonrasÕ henüz amorf yapÕda olan filmlere kristalleúmeleri için bir ÕsÕl tavlama iúlemi
uygulanmasÕ gerekir. Malzemenin türüne göre 400 oC ile 600 oC arasÕnda argon veya azot ortamÕnda bir
yatay fÕrÕnda farklÕ sürelerle tavlama iúlemi uygulanÕr ve oda sÕcaklÕ÷Õna kadar so÷umasÕ beklenir. Yüksek
sÕcaklÕklarda malzemeler çabuk oksitlenir. Bu oksitlenme malzemenin, elektriksel, yapÕsal ve optiksel
özelliklerini etkilemektedir. Bu yüzden argon veya azot gibi malzeme ile etkileúmeyen soygaz ortamÕnda
ÕsÕl iúlem uygulanmaktadÕr.
FarklÕ türlerde ve kalÕnlÕklarda elde edilen filmlerin, tavlama sÕcaklÕklarÕna ve film kalÕnlÕklarÕna ba÷lÕ
olarak; öncelikle X-ray kÕrÕnÕm cihazÕ ile kristal yapÕlarÕ belirlenmekte ve kristal yapÕlar içinde farklÕ
fazlarÕn oluúup oluúmadÕ÷Õ araútÕrÕlmaktadÕr. Termal buharlaútÕrÕcÕ ile film yüzeyine kontaklar
yapÕldÕktan sonra, dört nokta yöntemiyle elektriksel özellikleri incelenmektedir. Daha sonra, UV
spektrometresi ile optiksel özellikler incelenip, bu filmlere ait yasak bant aralÕklarÕ belirlenmektedir. Son
aúamada ise, taramalÕ elektron mikroskobu ile filmlerin yüzey morfolojileri incelenerek, yüzeyde çatlak
oluúup oluúmadÕ÷Õ araútÕrÕlmaktadÕr.
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ùekil 7. PV-So÷utma/BuzdolabÕ sistemine ait görüntüler.

8. Bölgesel güneú enerjisi potansiyeline yönelik hassas ölçümler
EøE tarafÕndan son yayÕnlanan güneú enerjisi potansiyel haritasÕ (GEPA) hassasiyet derecesi çok düúük
ve çeliúkilerle dolu bir haritadÕr. En büyük çeliúkilerden biri; GAP Bölgesi’ndeki, özellikle TRC-2 Bölgesi
illerindeki güneú enerjisi potansiyelinin gerçek düzeyinin çok altÕnda belirlenmesidir. GEPA tarafÕndan
yayÕnlanan de÷erlerdeki hatalarÕn sebepleri; bu raporun Güneú Enerjisi kÕsmÕnda irdelenmiú olup gerçek
potansiyelin belirlenmesinde arazi bazlÕ hassas ölçümler yapÕlmasÕ gerekti÷i açÕktÕr. Bu nedenle; Harran
Üniversitesi Güneú Enerjisi AraútÕrma ve Uygulama Merkezi bünyesinde kurulmuú olan güneú ÕúÕnÕm
ölçüm sistemi; güneú ÕúÕnÕmÕnÕn tüm bileúenlerini (direkt, yayÕlÕ ve toplam) oldukça hassas olarak
ölçebilme kapasitesine sahiptir. Yüksek hassasiyetli güneú takip sistemli, güneú ÕúÕnÕmÕ ölçüm sistemi
ùekil 8’de gösterilmiútir.
Sistem, toplam ÕúÕnÕmÕ ölçmek için 1 adet piranometre, difüz ÕúÕnÕmÕ ölçmek için 1 adet piranometre ve 1
adet gölge topu ve direkt güneú ÕúÕnÕmÕnÕ ölçmek için 1 adet pirheliyometre ve güneú takip ediciden
oluúmaktadÕr. Ölçülen veriler datalogger cihazÕna kaydedilmektedir. Veriler daha sonra belirlenen
formatta bilgisayara aktarÕlmaktadÕr. Datalogger cihazÕnÕn güç beslenmesi için bir adet PV panel ve
batarya kullanÕlmÕútÕr. Güneú izleyici gücünü úebeke elektri÷inden almaktadÕr. Datalogger ise PV panelle
beslenen bataryadan enerji çekmektedir. Güneú izleyici, güneúi izlemeyi do÷u-batÕ yönünde ve güneú
azimut yüksekli÷ine göre aúa÷Õ-yukarÕ yönünde olmak üzere iki eksende yapmaktadÕr.
Son iki yÕllÕk ölçüm sonuçlarÕndan, bölge güneú enerjisi potansiyelinin, gerek toplam güneú ÕúÕnÕm,
gerekse direkt güneú ÕúÕnÕm uygulamalarÕ açÕsÕndan, GEPA tarafÕndan aktarÕlan verilerden %10 % oranÕnda daha yüksek oldu÷u gözlemlenmiútir.
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Gölge topu

PV panel

Piranometre
Datalogger ve akü

Piranometre
Pirheliyometre
Bilgisayar

GüneƔ takip

ùekil 8. Güneú ÕúÕnÕmÕnÕn tüm bileúenlerini ölçen takip sistemli ölçüm istasyonu.

Anahtar Not-1: GEPA verileri, TRC-2 Bölgesi illeri
açÕsÕndan haksÕz bir dezavantaj yaratmÕútÕr.
GEPA gerçekte sadece Türkiye’nin ba÷Õl Güneú Enerjisi potansiyelini yansÕtmakta olup, ülkemizin
dikkate alÕnabilir bir güneú enerjisi potansiyeline sahip oldu÷unun kamuoyuna duyurulmasÕ amacÕyla
yayÕnlanmÕútÕr. KullanÕlan modelin kendi do÷asÕndan kaynaklanan hata oranÕ da %10-%15 arasÕnda
de÷iúmektedir. Ancak yatÕrÕmcÕlar bu atlasÕ GES kurulumu için temel referans alma panik ve yanÕlgÕsÕna
düúmüútür. Güneú SantralÕ kurma düúüncesinde bulunan giriúimciler ise yatÕrÕm amacÕyla GAP Bölgesi
(özellikle TRC-2 Bölgesi illeri) yerine Akdeniz Bölgesi’ne (özellikle Antalya) yönlenmiútir.
Anahtar not sonu

9. Güneú Enerjisi Yan Sanayisine Yönelik ømalat ve Otomasyon
a) PV santralleri için sabit yada e÷im açÕsÕ ayarlanabilir ekonomik PV sistem sehpasÕ
IúÕnÕm úiddetinden maksimum úekilde yararlanabilmek için panel veya kolektörlerin güneú geliú açÕsÕ
dikkate alÕnarak, optimum açÕlarda yatay yüzeye yerleútirilmesi gereklidir. Üretilen 4 adet PV sistem
sehpalarÕndan; 1 tanesi güneúi hem yatay hem de düúey eksende, di÷er 3 tanesi ise yalnÕzca düúey
eksende izleyebilmektedir. Sistem sehpalarÕndan 1 tanesi, PV panel e÷iminin, 0o-65o e÷im aralÕ÷Õnda 5’er
derece, 2 tanesi ise 0o-65o e÷im aralÕ÷Õnda 3’er derece aralÕklarla ayarlanabilmesine olanak
sa÷lamaktadÕr. PV sistem sehpalarÕnda, panel e÷im açÕsÕnÕn de÷iútirilmesi oldukça basittir. SehpalarÕn
üretiminde malzeme olarak profil ve köúebentler kullanÕldÕ÷Õndan maliyet açÕsÕndan oldukça
ekonomiktir (ùekil 9a).
b) PV modüler ve güç santrali uygulamalarÕ için anlÕk güç izleme/otomasyon sistemi:
PV panel ya da panel dizilerinin karakteristik güç (akÕm-gerilim-güç) de÷erlerinin gerçek atmosferik
çalÕúma koúullarÕ altÕnda ölçümüne/izlenmesine/otomasyonuna olanak sa÷layan özgün bir elektronik
yük düzene÷i kurulmuútur. Ölçüm sistemi sadece bir Elektronik Yük Ünitesi ve bir PC bilgisayardan
oluúmaktadÕr (ùekil 9b). KullanÕlan elektronik yükün; sabit gerilim, sabit akÕm ve sabit direnç sa÷lama
özelli÷ine ek olarak; tek cihaz ile gerilim, akÕm, direnç ve güç ölçme olana÷Õ verebilmesi, düzene÷in en
önemli avantajlarÕndan biridir. Düzenekte hali hazÕrda 4 kanal bulunmakla birlikte, harici modül ilavesi
ile kanal sayÕsÕnÕn arttÕrÕlmasÕ mümkündür. Mevcut dört kanalÕn paralel ba÷lanmasÕ ile yüksek güçteki
PV panel ya da sistemlerin karakterizasyonu yapÕlabilmektedir. Elektronik yük ile PC arasÕnda bulunan
GBIP portu üzerinden sa÷lanan ba÷lantÕ ile her bir kanal ayrÕ ayrÕ kontrol edilebilmekte ve veriler ayrÕ
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ayrÕ kaydedilebilmektedir. AkÕm ölçümleri cihaz içinde gerçekleútirildi÷inden ölçüm hatalarÕ en alt
seviyede, düzenekteki ölçüm cihazÕ sayÕsÕ azaltÕldÕ÷Õndan programlamadaki kolaylÕk ve esneklik ise üst
seviyededir.
(a)

(b)

ùekil 9. (a) øki ve tek eksende güneúi mekanik olarak takip edebilen tekli ve çoklu PV panel sehpalarÕ;
(b) PV güç ölçüm/otomasyon ünitesi

Anahtar Not-2: TRC-2 Bölgesi YE sektöründe yan
sanayi uygulamalarÕnda yerini almalÕdÕr.
YE sektöründe tüm gözler ana teknolojilere (PV hücre ve modül üretimi gibi) çevrilmiútir. Gerçekte ana
teknolojiler kadar gelir ve istihdam yaratan montaj, iúletme ve bakÕm gibi yan/destekleyici sektörlerde alt
yapÕ oluúturmak/uzmanlaúmak oldukça önemlidir. YukarÕda belirtilen PV sehpa/iskelet ve PV Güç ölçüm
ünitesi sadece basit iki örnektir. Bir PV santralin kurulumunda montaja yönelik malzeme ve iúçilik yerel
olanaklarla temin edilmesi halinde santral yatÕrÕmÕ nispeten fizibil olabilecektir. Benzer úekilde Termal
güneú santrallerinde kullanÕlan yo÷unlaútÕrÕcÕ kolektörlerin a÷ÕrlÕkça %70’lik kÕsmÕnÕ metal iúçili÷i
(kolektör iskeleti) oluúturmaktadÕr (ùekil 10). TRC-2 Bölgesi’nde metal iúleme ve úekillendirme
konusunda oldukça geliúmiú bir sanayi altyapÕsÕ söz konusudur. Kolektörün nispeten düúük a÷ÕrlÕkta ileri
teknoloji gerektiren vakumlanmÕú cam borulu alÕcÕ yüzeyi ise ulusal piyasadan temin edilerek, kolektör
imalatÕnÕn bölgede gerçekleútirilmesi mümkündür. Özetle tüm YE sistem uygulamalarÕnda montaj,
iúletme ve bakÕm konularÕnda gerekli altyapÕ ve iúgücü kapasitesinin geliútirilmesine yönelik hazÕrlÕklar
derhal baúlatÕlmalÕdÕr.

128

TRC2 (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA) BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU

ùekil 10. Yo÷unlaútÕran kolektörlerdeki a÷Õr metal iúçili÷ine yönelik örnek görüntüler.
Anahtar not sonu

10. Bölgedeki Kamu KuruluúlarÕ ile ortak proje çalÕúmalarÕ
a) GAP Toprak-Su AraútÕrma Enstitüsü ile Güneú Enerjili Mikro-Sulama Sistemi Projesi
PV-MSS sistemleri, enerji ve su kullanÕmÕnda sa÷ladÕ÷Õ verimlilik nedeniyle, GAP Bölgesi’nde aúÕrÕ enerji
ve su tüketimine yönelik sorunlarÕ gidermede en uygun çözümlerden biri olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr.
Ancak, ilk yatÕrÕm masraflarÕnÕn yüksekli÷i ve toplam sistem verimlerinin düúüklü÷ü gibi, önemli
dezavantajlarÕ da söz konusudur. Bu dezavantajlarÕn azaltÕlmasÕ için seçilen konfigürasyonlarÕn
maksimum kullanÕlabilirli÷i sa÷layacak úekilde optimize edilmesi gerekmektedir. Bu proje çalÕúmasÕnda;
sistemi oluúturan bileúenlerin do÷ru seçimi ve dolayÕsÕyla sistemden beklenen verilerin sa÷lanabilmesi
için, sulama dönemini kapsayan aylara yönelik ön simülasyon çalÕúmasÕ yapÕlarak ùekil 11a’da gösterilen
boyut ve kapasitelerde sistem seçimi yapÕlmÕútÕr. Deneme istasyonuna kurulan sistem (ùekil 11b) yaklaúÕk
iki yÕldÕr verimli bir úekilde çalÕúmakta ve yüksek kalitede kÕrmÕzÕ biber hasatÕ yapÕlmaktadÕr.
b) GAP Bölge KalkÕnma ødaresi ile Güneú Otomobili (GAP-CAR) Projesi
GAP Bölge KalkÕnma ødaresi’nin ana sponsorlu÷unu yaptÕ÷Õ GAP-CAR Güneú Otomobili Projesinde;
aracÕn tasarÕm ve imalat çalÕúmalarÕ için ö÷renci ve akademisyenlerden oluúan geniú bir grup, özgün bir
araç ortaya çÕkarmÕúlardÕr (ùekil 12). Subor Plastik Boru FabrikasÕ, ùanlÕurfa Ticaret ve Sanayi OdasÕ
(ùUTSO), Harran Üniversitesi Makina FabrikasÕ, Harran Üniversitesi Rektörlü÷ü ve ùanlÕurfa Belediyesi
tarafÕndan da desteklenen bu proje sonunda imal edilen araç; 2010 yÕlÕnda yapÕlan TÜBøTAK Formula-G
Güneú ArabalarÕ YarÕúlarÕ’nda ‘En øyi TasarÕm Ödülü’ nü kazanmÕútÕr.
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(a)

(b)

ùekil 11. (a) PV-MSS bileúenleri; (b) Sistemi incelemek amacÕyla ziyaret eden çiftçilerin görüntüsü

ùekil 12. Güneú Otomobili (GAP-CAR) hareket halindeki görüntüleri.
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Dicle Ü. ve DiyarbakÕr Güneú Evi ÇalÕúmalarÕ
KÕsa vadede DiyarbakÕr ilinde, uzun vadede Güneydo÷u Anadolu Bölgesi’nde, güneú enerjisinin
kullanÕmÕna yönelik e÷itim ve bilinç yükseltme faaliyetlerinin yürütüldü÷ü Güneú Evi; sürdürülebilir
kalkÕnmanÕn teúvik edilmesinde, sivil toplum, özel sektör ve yerel yönetimlerin rollerinin
güçlendirilmesine katkÕ sunmayÕ amaçlamaktadÕr. DiyarbakÕr Büyükúehir Belediyesi önderli÷inde
kurulmuú olup (ùekil 13); geniú kapsamda GE çözümlü çalÕúmalarÕ bünyesinde bulundurmaktadÕr.

ùekil 13. DiyarbakÕr Güneú Evinde kullanÕlan mimari ve bileúenlere yönelik görüntü.

DiyarbakÕr Güneú Evi’nde yapÕlan çalÕúmalarla ilgili özet bilgiler aúa÷Õda verilmiútir:

1. Enerji Verimli Mimari ve Pasif Güneú/Rüzgar øklimlendirmesi
Çevresel sorunlarÕn alabildi÷ine hÕzlanÕúÕ ve dolayÕsÕyla da, çevreyi korumanÕn giderek artan bir endiúe
konusu haline geliúi, mimarlÕ÷Õn bundan ba÷ÕúÕk kalmasÕnÕ olanaksÕz kÕlmÕútÕr. Bu nedenle, son yÕllarda
pek çok ülkede yapÕlarÕn enerji kullanÕm performansÕnÕ ekonomikleútirmek yaúamsal bir anlam taúÕyor.
Sonuçta, enerji etkin tasarÕma dayanan çevreci ya da yeúil mimarlÕ÷Õn giderek önem kazandÕ÷Õ ve
yaygÕnlaútÕ÷Õ söylenebilir. Amaç, olabildi÷ince az enerji tüketen, çevrenin kirlenmesine dolaylÕ ve
do÷rudan olabildi÷ince az katkÕda bulunan, yani çevrenin sürdürülebilirli÷ini zedelemeyen tasarÕmlar
gerçekleútirmektir (ùekil 14). Enerji Verimli Mimari kapsamÕnda; binalarda enerji tüketimini azaltmaya
ve güneú enerjisinden kazanç sa÷lamaya yönelik olarak mimaride güneúten yararlanma olanaklarÕ, enerji
etkin tasarÕm ilkeleri ve teknikler gerçekleútirilen uygulamalar ile birlikte inceleniyor.

131

TRC2 (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA) BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU

ùekil 14. Enerji verimli güneú mimarisi çalÕúmalarÕna yönelik görüntü.
Enerji verimli mimari ve yapÕ kabu÷u kapsamÕnda uygulanan di÷er baúlÕca çözümler úunlardÕr:
a) Geri dönüúümlü ahúap taúÕyÕcÕ sistem ve do÷al yalÕtÕm
Güneú evi taúÕyÕcÕ sistem; betona göre 16 kat daha iyi yalÕtÕm performansÕna sahip, geri dönüúümü
mümkün ahúap malzemeden yapÕlmÕútÕr. Duvar ve tavanlarda ise selüloz ve bor bileúi÷i hamurundan
üretilen yalÕtÕm malzemesi kullanÕlmÕútÕr (ùekil 15a). Ahúap konstrüksiyonun içi, püskürtme yöntemi ile
yalÕtÕm malzemesi ile doldurulmuútur. Ar-Ge amaçlÕ olarak, çatÕnÕn bir bölümünde serbest perlit, bir
bölümünde ise geleneksel Anadolu evlerinin çatÕ çözümü olan kil ve kamÕú kullanÕlmÕútÕr. øç yüzeyler alçÕ
levha ile kaplanmÕútÕr. Taban ve dÕú yüzeylerde, lifli sunta üzerine perlitin organik bir ba÷layÕcÕ ile
birleútirilmesinden üretilen özel bir sÕva kullanÕlmÕútÕr. Bu sÕva, su ve ÕsÕ geçirmeyen fakat buhar geçiren
yapÕsÕ ile öncü çözümlerden birisi olarak de÷erlendirilmektedir.
b) Sera ve güneú duvarlarÕ ile pasif ÕsÕtma, so÷utma ve enerji depolama
Güney cephesindeki oturma alanÕna eklenen serada, evin ihtiyacÕ olan bazÕ sebzeler yetiútirilmektedir.
Güneúin kÕúÕn hemen ÕsÕttÕ÷Õ bu bölümde ve güneú (tromp) duvarlarÕnda; altta ve üstte, iç mekana açÕlan
hava menfezleri bulunmakta olup, alttaki menfezden tromp duvarÕna giren serin hava, güneúin etkisi ile
ÕsÕnmakta ve hafifledi÷i için yükselerek üstteki menfezden tekrar eve dönmekte ve iç mekanÕn süratle
ÕsÕnmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr (ùekil 15b).
Güneú duvarlarÕnda
menfezler de vardÕr.
yükselen yani baca
menfezlerden yada
sa÷layabilmektedir.

ve sera bölmesinde, içe açÕlanlara ilaveten sadece üstte, dÕú mekana açÕlan dÕú
Yaz döneminde üstteki iç menfez kapanÕp dÕúa bakan açÕlÕrsa bu defa, yine ÕsÕnÕp
etkisi ile sürüklenen hava, kuzey cephesindeki açÕklÕklardan yani pencere ve
yer altÕ kanallarÕndan gelecek olan serin havayÕ içeri çekerek so÷utma

Güneú duvarlarÕnda kullanÕlan cam dalga boyu farklÕlÕ÷Õndan dolayÕ kÕú aylarÕnda ÕsÕ üretmekle kalmayÕp,
yazÕn ÕsÕnan havanÕn yükselmesi sÕrasÕnda yaratÕlan vakum etkisi ile, evin so÷utulmasÕna bile katkÕda
bulunmaktadÕr. DÕú cephelere bakan do÷ramalarda, ÕsÕcam yani çift cam uygulamasÕ sayesinde üretilen
do÷al enerji korunmaktadÕr.
c) Venturi bacasÕ ve rüzgar kepçesi ile do÷al havalandÕrma
Baca ve kepçe, çatÕnÕn en tepe noktasÕnda, güneú kolektörlerinin üst tarafÕnda bÕrakÕlmÕú geniú çatÕ
deli÷ine monte edilmiútir. Do÷al havalandÕrma sa÷layan rüzgar kepçeleri ve venturi bacalarÕ,
konutlardan sanayi tesislerine kadar her türlü yapÕda kullanÕlabilecek basit düzeneklerdir (ùekil 15c).
Esen rüzgar, a÷zÕ daraltÕlmÕú, huni benzeri bir düzenekten geçerken hÕzÕ yükselmektedir. Bu sayede düúey
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yöndeki kanal vasÕtasÕyla iç mekana temiz ve serin hava transferi sa÷lanmaktadÕr. Di÷er taraftan øç
mekanda ÕsÕnÕp yükselen egzost havasÕ ise, yine venturi bacasÕndan fakat rüzgarÕn bu kez yatay geçiú
yaparken yarattÕ÷Õ vakum aracÕlÕ÷Õ ile dÕúarÕ atÕlmasÕ sa÷lanmaktadÕr.

(a)

(b)

(c)

ùekil 15. Pasif sistemlerle iklimlendirme amaçlÕ yapÕ kabu÷u ve ekipmanlar; (a) ahúap iskelet ve do÷al
yalÕtÕm, (b) güneú duvarÕ, (c) rüzgar kepçesi ve venturi.

2. YE KaynaklÕ Sistemlerin Bina ile Aktif Entegrasyonu
a) Elektrik üretimi amaçlÕ PV Güneú Panelleri
Yörenin enlemine yaklaúÕk eúit e÷imdeki (40°) güney çatÕsÕnda ve yine güneye bakan 17 derece e÷imli
mutfak çatÕsÕnda; her biri 162 Wp’lÕk, toplam 3,88 kWp kurulu güce ulaúan 24 adet PV güneú paneli;
inverter, regülatör ve depolama amaçlÕ 16 adet (12V, 100A de÷erlerine sahip) özel aküler aracÕlÕ÷Õ ile,
elektrik ihtiyacÕnÕn sürekli karúÕlanmasÕnda kullanÕlmaktadÕr (Bknz: ùekil 13).
b) SÕcak su üretimi amaçlÕ Termal Güneú Kollektörü
SÕcak kullanÕm suyunu karúÕlamak üzere çatÕ üzerinde iki adet güneú kolektörü ve zemin katta özel sÕcak
su deposu bulunmaktadÕr. DiyarbakÕr’Õn güneúli kÕú günlerinde elde edilen ve depolanan sÕcak su,
geceleri döúeme altÕndaki borular vasÕtasÕ ile iç mekanÕn ÕsÕtÕlmasÕnda da kullanÕlmaktadÕr (Bknz: ùekil
13).
c) Toprak-hava kaynaklÕ ÕsÕ pompasÕ ile ön ÕsÕtma ve serinletme
Güneú evinin arka bahçesinde 3 metre toprak altÕna döúenen borularda (ùekil 16a) dolaúan yaklaúÕk 15-17
°C sabit sÕcaklÕ÷Õndaki su aracÕlÕ÷Õ ile zemin kat döúemesinde, tavanlarda ve asma kat tavan altÕndaki özel
yeúil borular (ùekil 16b) vasÕtasÕyla, kÕúÕn ön ÕsÕtma, yazÕn ise do÷al serinletme temin edilmektedir. Su
borularÕna ek olarak, içerisinden hava geçen 30 cm çapÕnda 88 metre boru da (ùekil 16c) toprak altÕndan
itibaren iç mekana kadar döúenmiútir. Tromp duvarlarÕ ve seranÕn yarataca÷Õ vakum etkisi ile ya da
gerekti÷inde devreye giren aspiratörle bu do÷al serinlik yazÕn iç mekana alÕnabilmektedir.
d) Biyokütle kullanan odun úömine ile ek ÕsÕtma
Döküm gövdeli akÕllÕ úömine sayesinde ise çok az bir odun ya da biyokütle (yaprak, dal, orman atÕ÷Õ vs)
kaynaklÕ katÕ yakÕt yakÕlarak; ÕsÕsÕnÕ yatay ve düúey kanallarla tüm eve yayabilmektedir,
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e) AkÕllÕ Kumanda sistemi
Güneú Evinde kullanÕlan tüm iklimlendirme elemanlarÕnÕn merkezi koordinasyon ile çalÕúmalarÕnÕ
sa÷lamak üzere; iç ve dÕú sÕcaklÕklarÕ ölçen sensörlerden, venturi bacasÕ ile güneú duvarlarÕ menfezlerini
açma kapama ünitelerini kontrol eden motorlardan ve iklimlendirme sistemini kontrol eden
elemanlardan oluúan akÕllÕ bir kumanda sistemi kurulumu yönündeki çalÕúmalarÕ kapsamaktadÕr. Bir
PLC vasÕtasÕyla sensörlerden ulaúan veriler; program tarafÕndan de÷erlendirilerek, ortamÕn istenen
konfor koúullarÕna ulaúmasÕnÕ temin edebilecek úekilde, menfez kanatlarÕnÕn açma-kapama iúlevini
motorlara kumanda edebilecektir.

(a)

(b)

(c)

ùekil 16. Toprak-hava kaynaklÕ ÕsÕ pompasÕ sistemi ile iklimlendirme; (a) toprak altÕ su borularÕ, (b)
mekan içerisindeki döúeme altÕ su borularÕ, (c) toprak altÕ hava borularÕ.

3. YE ve Do÷a KaynaklÕ Çözümlerin KullanÕcÕ ile Entegrasyonu
a) Biyolojik arÕtÕlmÕú su ve ya÷mur suyu ile sulama suyunun temini
Yaúam alanÕndaki sÕvÕ evsel atÕklar, Dönel Biyolojik Disk (ùekil 17a) yöntemiyle, plastik dairesel levhalar
üzerinde üreyen bakteriler sayesinde, çok düúük bir enerji kullanÕmÕ (<1 kW) ile % 90-95 oranÕnda
arÕtÕlmakta, bahçe sulamasÕnda kullanÕlmak üzere ya÷mur suyu deposuna aktarÕlmaktadÕr. Belli
aralÕklarla toplanan katÕ atÕklar ise kurutularak, bahçede gübre olarak de÷erlendirilmektedir.
Disklerin yüzeyindeki bakteriler tamamen do÷al olarak oluúmakta ve ani de÷iúkenlik gösteren organik
yüke, di÷er sistemlere göre çok daha hÕzlÕ uyum sa÷lamaktadÕr. ArÕtmayÕ gerçekleútiren bakterilerin
ço÷alabilece÷i yüzeyin, dönen disklerden ibaret olmasÕ; küçük bir alana yüzlerce metrekarelik dairesel
yüzeylerin bindirme suretiyle, sÕ÷dÕrÕlabilmesini mümkün kÕlmaktadÕr.
ÇatÕlardan alÕnÕp, borularla kuzey cephesindeki su deposuna yönlendirilen ya÷mur suyu, toprak altÕnda
bir depoda saklanmaktadÕr. Evsel atÕk arÕtmasÕndan elde edilen suyun, karbon filtreden geçirilmesi
sonucu, iki kaynaktan gelen su, birlikte bahçe sulamasÕnda kullanÕlmaktadÕr. Mevcut úartlardaki su, aynÕ
zamanda temizlik suyu olarak rezervuarlarda da kullanÕlabilmektedir.
b) Bahçe sulamasÕ için PV destekli damla sulama sistemi
Bahçe sulamasÕnda suyun verimli kullanÕmÕ için damla sulama sistemi, iúletme maliyetini sÕfÕrlamak
amacÕyla da PV güç destekli DC pompa kullanÕlmaktadÕr. Sistemde kullanÕlan 960 W (12x80 W) pik
gücüne sahip paneller yaklaúÕk 1 HP gücündeki DC pompayÕ tahrik etmektedir (ùekil 17b).
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c) Yemek piúirilmesinde güneúli ocak
Parabolik tip güneúli ocak yöntemiyle; iç bükey parlak metal levhalar, güneúi odaklamakta ve odak
noktasÕnda bulunan tel platforma yerleútirilmiú kabÕn içindeki suyun kaynatÕlmasÕ ya da yeme÷in
piúirilmesi temin edilmektedir.
d) Sebze ve meyve kurutmada havalÕ güneú kolektörü
KÕúlÕk sebze ve meyvelerin açÕk havada sa÷lÕksÕz kullanÕmÕnÕn önüne geçmek amacÕyla; modüler bir
havalÕ kurutucu tasarÕm ve imalatÕ gerçekleútirilmiútir. Kurutucuda termal yolla ÕsÕnan havanÕn kurutucu
bölmesinde sirkülasyonu amacÕyla küçük güçte fanlarÕ tahrik eden PV paneller bulunmaktadÕr.
(a)

(b)

(c)

(d)

ùekil 17. (a) Biyolojik disk yöntemiyle arÕtma, (b) PV damla sistemine ait PV paneller, (c) Parabolik iç
bükey güneú oca÷Õ, (d) HavalÕ güneú kolektörü ile sebze-meyve kurutma ünitesi.

4. YE KullanÕmÕ ve Enerji Verimli÷i Bilinçlendirme ve E÷itim
ÇalÕúmalarÕ
DiyarbakÕr Güneú Evinde oluúturulan kütüphane; Enerji, Ekoloji ve Ahúaba iliúkin, “Enerji MimarlÕ÷Õ”
ilkelerini ve örneklerini içeren bir araútÕrma kitaplÕ÷Õ olacak úekilde kurgulanmÕú olup, bu konuda ilgisi
ve bilgisi olan, her yaú grubundan çocuk ve büyüklerin, bu konuda araútÕrmasÕ olan ö÷renci ve ö÷retim
görevlilerinin yararlanmasÕ amacÕyla oluúturulmuútur.
AyrÕca elektronik ortamda bilgi paylaúÕmÕnÕ sa÷lamak için, internette mevcut enerji ve ekolojiye iliúkin
bilgilerin de arúivlenerek internet sitesinde paylaúÕlmasÕ çalÕúmalarÕ sürdürülmektedir. FarklÕ kesimlerle
ve gruplarla uygulamalÕ e÷itim yapÕldÕ÷Õ gibi, ulusal ve uluslararasÕ kesimler tarafÕndan yo÷un ziyaretlere
ev sahipli÷i yapÕlmaktadÕr (bazÕ resimler için, Bknz: ùekil 18).
Gelecekte yapÕlacak sistematik bilinçlendirme çalÕúmalarÕyla; kamusal kaynaklarÕn israfÕna yol açan
yanlÕú enerji politikalarÕn, ekolojik planlama ilkelerine duyarsÕz kentleúme çabalarÕnÕn ve kaçak elektrik
kullanÕmÕnÕn; önlenmesine katkÕ sa÷lanmasÕ planlanmaktadÕr.
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(a)

(b)

ùekil 18. DGE’ne gelen bazÕ ziyaretçi gruplarÕna yönelik görüntüler; (a) Güney Kore Handong
Üniversitesi ö÷rencileri -15/07/2010, (b) Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçili÷i görevlileri ve
ekonomi muhabirleri -29/06/2010.

5. Güneú Köyü Projesi
Güneúin maksimum oranda kullanÕldÕ÷Õ, elektri÷ini güneúten karúÕlayacak bir köy projesi olup henüz
tasarÕm aúamasÕndadÕr (ùekil 19). Köyün bütün atÕklarÕnÕn dönüútürebildi÷i; çatÕlara düúen her ya÷mur
damlasÕnÕn de÷erlendirildi÷i ve evlerde kullanÕlan atÕklarÕn tamamÕnÕn bir arÕtma sistemi sayesinde ortak
kullanÕm alanlarÕnÕn yeúillendirilmesinde kullanÕlaca÷Õ entegre bir yaúam alanÕ olarak planlanmaktadÕr.

ùekil 19. Güneú köyü projesi için tasarlanan mimari.
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GAP-BKø TarafÕndan Yürütülen ÇalÕúmalar
GAP KalkÕnma ødaresi BaúkanlÕ÷Õ tarafÕndan UNDP koordinasyonu ile yürütülen Yenilenebilir Enerji ve
Enerji Verimlili÷i Projesi (YE/EVP), 2008 yÕlÕnda açÕklanan GAP Eylem PlanÕ do÷rultusunda ve bir
strateji çerçevesinde yürütülmektedir. Örnek ve öncü uygulamalarla, Güneydo÷u Anadolu Bölgesi’nde
ekonomik geliúme, rekabet edebilirlik ve istihdamÕn arttÕrÕlmasÕnda yenilenebilir enerji ve enerji
verimlili÷inin bir araç olarak kullanÕlmasÕnÕ öngörmektedir.
GAP Bölgesi; hâli hazÕrdaki üretim tesisleri ve mevcut potansiyeli ile Türkiye’nin hidrolik enerjideki en
önemli ve a÷ÕrlÕklÕ bölgesidir. Güneú enerjisi ise bu bölgenin ve dolayÕsÕ ile Türk enerji sektörünün
yükselen de÷eri olmaya adaydÕr. TarÕmsal atÕklar ve hayvancÕlÕk potansiyeli düúünüldü÷ünde
biyokütlenin modern yöntemlerle enerji açÕsÕndan kullanÕmÕnda da öncü olabilecek önemli bir de÷ere
sahiptir. Bölgede bazÕ yerel noktalarÕ için küçümsenmeyecek düzeyde rüzgâr enerjisinden ve jeotermal
enerjiden yararlanmak mümkündür.
GAP Bölgesi yenilenebilir enerjideki bu çeúitlilik ve zengin potansiyel ile dünyada sayÕlÕ úanslÕ
bölgelerden biridir. Di÷er taraftan binalardaki ve yeni geliúen sanayisindeki geleneksel yapÕ ve
alÕúkanlÕklar enerji verimlili÷inin artÕrÕlmasÕ konusunda da önemli fÕrsatlar sunmaktadÕr. Bu do÷rultuda;
bölgede yenilenebilir enerji uygulamalarÕnÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ve enerji tüketiminde enerji verimlili÷inin
arttÕrÕlmasÕyla, Güneydo÷u Anadolu Bölgesi, di÷er bölgelerden farklÕlaúacak ve bu farklÕlÕ÷ÕnÕ bir rekabet
üstünlü÷üne dönüútürecektir. Böylece yeni iú ve istihdam imkânlarÕ gündeme gelecek ve bölgede tarÕm,
turizm, tekstil vb. sektörlerde önemli geliúme sa÷lanacaktÕr.
YE/EVP kapsamÕnda, ayrÕntÕlÕ bir mevcut durum analizi yapÕldÕktan sonra; ekonomik ve teknik olarak
uygulanabilirlik ölçütleri ve dünyadaki uygulamalar da göz önüne alÕnarak, GAP Bölgesi’nin geliúimini ve
rekabet edebilirli÷ini arttÕracak öncelikli on pilot proje belirlenmiútir. Bu pilot projeler belirlenirken;
sürdürülebilirlik, uygulanabilirlik, bölge teknolojik altyapÕsÕna uyumluluk ve zincirleme etki
oluúturabilme gibi kriterler dikkate alÕnmÕútÕr.
Söz konusu pilot proje baúlÕklarÕ úu úekildedir: 1. GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimlili÷i Merkezi
Kurulumu, 2.Güneú Enerjili Mikro Sulama Sistemi Kurulumu, 3. Endüstriyel Proseslerde IsÕl Güneú
Enerjisi Sistemlerinden YararlanÕlmasÕ, 4. Otellerde ve Kamu BinalarÕnda Güneú Enerjili So÷utma, 5.
TarÕmsal (Pamuk ve Bu÷day) ArtÕklardan Elektrik Üretimi, 6. Hayvan AtÕklarÕndan Biyogaz Üretimi, 7.
KOBø’ler øçin Sanayide Verimlilik AttÕrÕcÕ Projelerin UygulanmasÕ, 8. Kamu BinalarÕnÕn Enerji Verimlili÷i
AçÕsÕndan øyileútirilmesi, 9. EV ve YE Teknoloji UygulamasÕ øçin øúgücü (Teknisyen) E÷itimi, 10. GAP
Bölgesi Küçük ve Orta Ölçekli Rüzgar Enerjisi KullanÕm Potansiyelinin Belirlenmesi.
Listelenen bu on pilot proje baúlÕ÷Õndan ilk sekizi için fizibilite analizleri gerçekleútirilmiú olup, 2011 yÕlÕ
içerisinde entegre bir yaklaúÕmla, uygulanma ve yaygÕnlaútÕrma çalÕúmalarÕnÕn gerçekleútirilmesi
planlanmaktadÕr. Listedeki son iki projenin hayata geçirilebilmesi için uygun bir iúbirli÷i/iú ortaklÕ÷Õ
modelinin oluúturulmasÕ planlanmaktadÕr. Listede bulunan YE kaynaklarÕnÕn kullanÕmÕyla iliúkili pilot
projelere yönelik özet bilgiler aúa÷Õda sunulmuútur:

1. GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimlili÷i Merkezi
Kurulumu
GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimlili÷i (GAP-YENEV) Merkezi; ulusal ve uluslararasÕ düzeyde
pilot nitelikte yenilenebilir enerji ve enerji verimlili÷i projeleri/araútÕrmalarÕ için mÕknatÕs iúlevi görecek
ve GAP Bölgesi’ni belirtilen alanlardaki uygulamalar konusunda dünyada önde gelen ve yükselen
bölgelerden biri olarak tesis edecek, bir uygulamalÕ araútÕrma ve e÷itim merkezinin altyapÕsÕnÕ
oluúturacaktÕr. Nihai amaç, UC Berkeley/Livermore, NREL, EERE, JRC-Petten LaboratuarlarÕ gibi çok
geliúmiú yenilenebilir enerji araútÕrma merkezleri ile giriúim ortaklÕklarÕ geliútirmektir.
Merkez, termal güneú enerjisi ve fotovoltaik laboratuardan GAP Bölgesi’nde rüzgar kaynaklarÕnÕ ölçen
rüzgar araútÕrmalarÕna, Türkiye ve Ortado÷u bölgesi için “Temiz teknoloji” danÕúmanlÕk hizmetlerine
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kadar çeúitli laboratuar ve araútÕrma hizmetleri kuracaktÕr. Merkez araútÕrma ve e÷itim pozisyonlarÕnda
en üst düzey araútÕrÕcÕlarÕ çekecek ve YE&EV programlarÕ oluúturacak ve bölgede bu konulardaki
endüstriyel kümeleme çalÕúmalarÕnÕ destekleyecektir.
GAP-YENEV Merkez LaboratuarÕ; ülkemize YE&EV alanÕnda uluslararasÕ ölçekte, saygÕn ve marka
olmuú bir merkez (GAP-REEEC: GAP Renewable Energy and Energy Efficiency Center) oluúturmanÕn ilk
ve en önemli adÕmÕ olacaktÕr. Merkez LaboratuarÕ; ùekil 20’de gösterildi÷i üzere, GAP Bölgesi’nde
bulunan tüm üniversite, sanayi, kamu ve özel kuruluúlar ile potansiyel giriúimcilerin yararlanabilece÷i bir
uydu laboratuar pozisyonunda bulunacaktÕr.
Nitelikli e÷itim imkânlarÕnÕn, yeni teknolojik buluúlarÕn geliúmesine destek verecek, bölgeye yeni
yatÕrÕmlarÕ cazip kÕlacak, yerel ve uluslararasÕ firmalar ile araútÕrma merkezleri arasÕnda iúbirli÷i fÕrsatlarÕ
yaratacak formatta tasarlanmÕútÕr. Merkez vasÕtasÕyla, bölgenin zengin yenilenebilir enerji potansiyeli ve
henüz bakir sayÕlabilecek enerji verimlili÷i olanaklarÕ, bölge için önemli bir fÕrsata dönüúebilecektir.

Bölge Üniversiteleri
 Gaziantep
 Dicle
 AdŦyaman
 Batman
 Mardin
 bŦrnak
 Siirt
 Kilis

Berkeley Univ.
RAEL LAB.
(ABD)

Ulusal Üniversiteler ve Lab.
 Ege Üniversitesi GüneƔ Enerji
Enstitüsü
 GYTE Rüzgar Enerjisi
AraƔtŦrma Merkezi
 ……(ilave edilecek)

Risø National Lab.
(DAN7MARKA)

Devlet KurumlarŦ
 KOSGEB
 E7E
 TE7AS
 TEDAb
 DS7
 TAGEM
 BÖLGESEL
AJANSLAR
 ……(ilave edilecek)

GAP-YENEV







Bölge FirmalarŦ
TEMSAN-DiyarbakŦr
ELMAKSAN-SanlŦurfa
PANELSAN-SanlŦurfa
SANKO-Gaziantep
D7CLE-EDAb-Dbakir
…….(ilave edilecek)

HARRAN Ü.
GAP-K7B

TÜB7TAK-MAM
(TÜRKiYE)

ODTÜ-GÜNAM
(TÜRKiYE)

Ulusal & UluslararasŦ Firmalar
 EVD-7stanbul
 Terra Solar-Bursa
 Aneltech-7stanbul
 Ezinç-Kayseri
 Data TSP-Izmir
 Grundfoss-USA
 EDF Energy-EU
 …….(ilave edilecek)







Ulusal Sivil KuruluƔlar
banlŦurfa Ticaret ve Sanayi
OdasŦ (SUTSO)
Ulusal Fotovoltaik Teknoloji
Platformu (UFTP)
GüneƔ Enerjisi Sanayicileri Der.
(GENSED)
Türkiye Teknoloji GeliƔtirme
VakfŦ (TTGV)
…….(ilave edilecek)

ùekil 20. GAP-YENEV Merkezi øúbirli÷i kurgusu.
Merkez LaboratuarÕ kurulumunda, Harran Üniversitesi ve GAP-BKø ile Tübitak-MAM Enerji Enstitüsü,
ODTÜ-GÜNAM, Berkeley-RAEL Lab. (ABD) ve Risoe National Lab. (Denmark) yakÕn bir iúbirli÷i
içerisinde olacaktÕr. GAP-YENEV Merkez Lab. altyapÕsÕ; ulusal teknoloji ile Fotovoltaik Hücre üretimi
Ar-Ge çalÕúmalarÕ yapan EGE Ü. Güneú E.E. ve ODTÜ-GÜNAM ürün çÕktÕlarÕna yönelik atmosferik bir
test platformu konumunda olacak, Bölge Üniversiteleri, ilgili Devlet KurumlarÕ ve Sivil Toplum
KuruluúlarÕ ile uygulamalÕ e÷itim, araútÕrma ve politika geliútirme konularÕnda ortak programlar
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oluúturacaktÕr. Teknoloji geliútirme ve transfer etme amacÕyla; bölgesel, ulusal ve uluslararasÕ sektörlerle
ortak proje çalÕúmalarÕ oluúturulacaktÕr.
GAP-YENEV Merkez Lab. kapsamÕnda bulunan çalÕúma alanlarÕ ùekil 21’de úematik olarak gösterilmiútir.
Kurulacak YE altyapÕsÕ ile; güneú, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve hidroelektrik enerji çalÕúmalarÕ
yürütülebilecektir. EV çalÕúma alanlarÕ ise; konut ve binalar, sanayi, ulaúÕm ve úebeke hattÕ olarak
sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr.

GüneƔ Enerjisi
Rüzgar Enerjisi

Hidro-Elektrik
Enerjisi

Jeotermal
Enerji

Konutlar
Temel &
UygulamalŦ
AraƔtŦrma

YE
Biyokütle
Enerjisi

Teknik &
UygulamalŦ
EŒitim

Teknoloji &
Politika
GeliƔtirme

Kamu ve Özel
Binalar

EV

Sanayi Tesisleri

7letim ve
DaŒŦtŦm HatlarŦ
Araçlar ve
Toplu TaƔŦma

ùekil 21. GAP-YENEV Merkezi ÇalÕúma Sistemati÷i kurgusu.
GAP-YENEV Merkezi Laboratuar Projesinin yukarÕda tanÕmlanan kurulum ve çalÕúma modeli vasÕtasÕyla;
YE ve EV teknoloji ve uygulamalarÕnÕn geliútirilmesi, ilgili konulardaki temel bilim ve mühendislik
alanlarÕna katkÕ sa÷lanmasÕ ve GAP Bölgesi’nin bu yöndeki hedef ve fÕrsatlarÕna hizmet edecek bilgi ve
yeniliklerin sanayiye transfer edilmesinin mümkün olabilece÷i düúünülmektedir. Proje bu sayede; aynÕ
zamanda enerji üretimi, endüstri/imalat/benzeri ticari aktiviteler ile arazi kullanÕm pratiklerinden
kaynaklanan çevre problemlerine de teknik ve ekonomik çözümler üretebilecektir.
Kurulacak Merkezdeki temel aktiviteler; AraútÕrma, E÷itim&Yetiútirme ve Teknoloji Transferi & Politika
Geliútirme olarak sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr. AraútÕrma programlarÕ enerji ve çevre sorunlarÕna en ileri düzeyde
çözüm oluúturulacak úekilde düzenlenecektir. Merkezin ulusal ve uluslararasÕ uzmanlar tarafÕndan
oluúturulacak E÷itim&Yetiútirme ProgramlarÕ sadece lisans ve lisanüstü ö÷rencilere de÷il, aynÕ zamanda
endüstri ve halkÕn de÷iúik kesimlerine de açÕk olacaktÕr. Teknoloji Transferi & Politika Geliútirme
ÇalÕúmalarÕ ise ulusal ve bölgesel dinamiklerin a÷ÕrlÕklÕ olarak içerisinde bulundu÷u bir iúbirli÷i
çerçevesinde, uluslararasÕ pazar ve politika modelleri göz önünde bulunarak geliútirilecektir.
GAP-YENEV Merkezi; söz konusu alanlara yönelik ve öncelikle bölgesel uygulanabilirli÷i olan
teknolojilerin geliútirilmesi ve uygulanmasÕna yönelik bilimsel ve teknik, temel ve uygulamalÕ araútÕrmageliútirme ve e÷itim çalÕúmalarÕ yürütmeyi hedefleyen bir uydu laboratuar olacaktÕr.
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GAP-YENEV Merkezi; ülkemiz açÕsÕndan stratejik öneme sahip YE ve EV teknolojilerine yönelik olarak;
bölgesel kaynak ve kapasite ile sürdürülebilirli÷i bulunan ve di÷er ulusal merkez ve laboratuarlarda
yürütülen teknolojileri tekrarlamak yerine tamamlayÕcÕ nitelikteki teknolojilerin üretimi için gereken
cihaz ve insan altyapÕsÕnÕ oluúturmayÕ, ve bu altyapÕyÕ kullanarak bölgesel ekonomiyi iyileútirmeyi
hedeflemektedir. Bölgede uygulanabilir ve üretilebilir teknolojilerin geliútirilmesinin ve
yaygÕnlaúmasÕnÕn önemli seviyede sosyo–ekonomik etkileri olacaktÕr.
GAP-YENEV, Harran Üniversitesi’nin nispeten yeterli seviyede insan ve cihaz altyapÕsÕ içerisinde
oluúacak ve bu altyapÕ ile entegre olarak çalÕúacak bir uzmanlaúma ve teknoloji geliútirme merkezi
olacaktÕr. Harran Üniversitesi’nde bir kÕsmÕ DPT, TUBøTAK ve BAP deste÷i ile alÕnmÕú ileri malzeme
araútÕrmalarÕna yönelik yüksek teknoloji karakterizasyon cihazlarÕ altyapÕsÕna ek olarak Merkezi
Laboratuvar ve çeúitli bölümlerde yer alan altyapÕ olanaklarÕ, GAP-YENEV altyapÕsÕna entegreli olarak
kullanÕlacak ve belirtilen hedeflerin gerçekleúmesinde önemli bir rol oynayacaktÕr.
Merkezin fiziksel yerleúkesi; Harran Üniversitesi’nin 27.000 dönümlük yeni Osmanbey Kampüsü
içerisinde olmakla birlikte,
bölgedeki paydaúlar öncelikli olmak üzere, Türkiye’deki bütün
araútÕrmacÕlara açÕk olacaktÕr. GAP-YENEV bünyesinde; di÷er üniversitelerin, kamu ve özel sektör
temsilcilerinin de katÕlarak yön verece÷i bir danÕúma mekanizmasÕ oluúturularak, araútÕrmadan elde
edilen sonuçlarÕnÕn yaygÕnlaúmasÕ ve endüstriye hÕzla aktarÕlmasÕ temin edilecektir. Özellikle bölge
sanayisinin bu konuda yo÷un bir ilgi ve talebi vardÕr.
Merkezde YE ve EV alanÕnda araútÕrÕcÕ ve teknik eleman kapasitesini geliútirmeye yönelik e÷itim
programlarÕ da oluúturacaktÕr. ølk aúamada bölge üniversitelerinde ihtiyaç duyulan alanlardaki lisans ve
lisansüstü tez çalÕúmalarÕnÕn yürütülmesine olanak sa÷layacak e÷itim programlarÕ; kamu kurumlarÕ ve
özel sektördeki teknik eleman kapasitesinin geliútirlmesine yönelik olarak geniúletilecektir. E÷itim ve
AraútÕrma ProgramlarÕnÕ yürütecek araútÕrÕcÕlarÕn etkin ve verimli çalÕúmalarÕ amacÕyla bazÕ ulusal
üniversite merkezlerinde (örne÷in ODTÜ-GÜNAM ve EGE-GEE gibi) yetiútirme programlarÕna katÕlÕmÕ
temin edilecektir.
Kurulacak altyapÕ ile GAP-YENEV;
a.

Özel sektor ile yakÕn iúbirli÷i içerisinde çalÕúarak, sektörle birlikte ortak uygulamalÕ ar-ge
projeleri yapacaktÕr,

b.

Ulusal ve uluslararasÕ öncü araútÕrma merkezleriyle yakÕn iúbirli÷i kurarak, yeni keúfedilen
teknolojilere yönelik araútÕrma projelerinde yer alacaktÕr,

c.

ùirketlere laboratuar cihaz altyapÕ olanaklarÕnÕ ve test & sertifikalandÕrma hizmetlerini
sunacaktÕr,

d. Bölgesel, ulusal ve hatta uluslararasÕ ö÷renci ve araútÕrmacÕ de÷iúim programlarÕ için
akademik bir liman konumunda bulunacaktÕr,
e.

YE ve EV konularÕnda yeni teknoloji geliútirecek yetenekteki mühendis, teknik eleman ve
politika geliútirecek düzeydeki profesyonel uzmanlarÕ e÷itecektir.
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GAP-YENEV’in hedefi;
bölgesel kapasite oluúumunu sa÷layabilecek, yerel dolayÕsÕyla ulusal ekonomiyi canlandÕracak,
teçhizat ve teknik eleman altyapÕsÕnÕ oluúturmaktÕr. Bu do÷rultuda önerilen altyapÕ projesinin iúlevi
söz konusu alanlarda yapÕlacak çalÕúmalarÕ;
a. yönlendirmek ve koordine etmek,
b. bu çalÕúmalar için gerekli ar-ge alt yapÕsÕnÕ temin etmek,
c. mevcut birikimi harekete geçirmek ve yeni insan gücü yetiútirmek,
d. prototip çalÕúmalarÕnÕn yürütülebilece÷i en uygun ortamÕ ve koúullarÕ oluúturmak,
sureti ile yapÕlan çalÕúmalardan elde edilen sonuçlarÕn uygulama alanlarÕna aktarÕlmasÕnÕ temin
etmek ve topluma yararlÕ hale getirmektir. Bu anlamda, bölgesel/ulusal önceliklere dayalÕ bazÕ pilot
projelerin yürütülmesi benimsenmiútir. Bu sayede sadece bilimsel çalÕúmalara de÷il, aynÕ zamanda
endüstriye katkÕ sa÷layabilecek çeúitli prototip sistemlerin geliútirilmesi de mümkün olabilecektir.
GAP-YENEV bünyesinde hedeflenen pilot ar-ge, uygulama ve e÷itim çalÕúmalarÕna yönelik liste aúa÷Õda
sunulmuútur:
GAP-YENEV bünyesinde YE Teknolojileri Konusunda Öncelikli Ar-Ge ÇalÕúmalarÕ













Sol-Jel Yöntemi ile Ekonomik PV Hücre Üretim ve Ticarileútirme Kapasitesinin OluúturulmasÕ
Güneú Enerjili Pompalama/Sulama Ar-Ge/ømalat Kapasitesinin OluúturulmasÕ
Güneú Enerjili Modüler Klima/So÷utma Ar-Ge/ømalat Kapasitesinin Geliútirilmesi
Parabolik-Çukur Güneú Kolektörü ile Buhar Üretimi Ar-Ge/ømalat Kapasitesinin Geliútirilmesi
Parabolik-Çanak Güneú Kolektörü ile Elektrik Üretimi Ar-Ge/ømalat Kapasitesinin Geliútirilmesi
Orta Ölçekli Kanat Verimi Yüksek Rüzgar Türbini Ar-Ge/ømalat Kapasitesinin OluúturulmasÕ
Düúük Rüzgar HÕzlarÕna Uygun, Küçük Ölçekli Rüzgar Türbini Ar-Ge/ømalat Kapasitesinin
OluúturulmasÕ
TarÕmsal/Hayvansal/KatÕ AtÕklardan Biyogaz/Hidrojen/Elektrik Üretim Teknolojilerinin
Geliútirilmesi
Jeotermal + Biyogaz Hibrit Sistemle Sera IsÕtmasÕ Teknolojisinin Geliútirilmesi
Mikro Ölçekli Hidrolik Türbin Teknolojisinin Geliútirilmesi
GAP Bölgesi Güneú+Rüzgar + Jeotermal Enerji Potansiyellerinin Pilot Saha Ölçümleriyle
Belirlenmesi

GAP-YENEV bünyesinde EV UygulamalarÕ Konusunda Öncelikli Pilot Ar-Ge ÇalÕúmalarÕ






Enerji Verimlili÷ini øyileútirici Ekonomik Malzeme/Teknolojilerin Geliútirilmesi
Mevcut Kamu BinalarÕnda Enerji Verimlili÷inin ArttÕrÕlmasÕna Yönelik Etkin Uygulama
Modellerinin Deneysel Yöntemlerle OluúturulmasÕ
Yeni Binalarda Entegre Yenilenebilir Enerji Çözüm Modellerinin Deneysel Yöntemlerle
OluúturulmasÕ
AkÕllÕ Elektrik ùebeke Sistemlerinin Bölgesel Uygulama Modelinin OluúturulmasÕ
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GAP-YENEV
bünyesinde
østihdam
ve
FarkÕndalÕk
E÷itim/Giriúimcilik ProgramlarÕnÕn OluúturulmasÕ




ArttÕrÕcÕ

UygulamalÕ

Yenilenebilir Enerji UygulamalÕ E÷itim ProgramÕ (profesyonel teknik eleman yetiútirme yanÕnda ilk
ve orta ö÷retim ö÷rencileri için bilinç arttÕrma ve kalifiye olmayan bayanlardan iú gücü oluúturma
amaçlÕ)
Enerji Verimlili÷i UygulamalÕ E÷itim ProgramÕ (Enerji Yöneticisi, EKB UzmanÕ, EVD ùirketleri
e÷itim ve faaliyetleri gibi profesyonel programlar yanÕnda toplumun de÷iúik kesimlerine yönelik
mikro-e÷itim amaçlÕ).

2. Güneú Enerjili Mikro Sulama Sistemi Kurulumu
Türkiye’de tarÕmsal sulama; elektrik, mazot veya petrol gibi konvansiyonel enerji kaynaklarÕ ile çalÕúan su
pompalarÕ kullanÕlarak yapÕlmaktadÕr. Elektrik olmayan veya elektrik götürülmesi güç ve pahalÕ olan
tarÕmsal alanlarda, mazot ve petrol pompalarÕ kullanÕlmaktadÕr. Bu tip sistemler daimi günlük bakÕm
isterler ve ancak suyu bol olan yerlere de÷il, ulaúÕmÕ kolay olan yerlere kurulabilirler. Güneú enerjisi ile
çalÕúan su pompasÕ sistemleri ise günlük bakÕm istemedikleri gibi arzu edilen herhangi bir yerde, bol
güneú olmasÕ úartÕ ile kurulabilirler. Bu tip pompalarÕn ilk kuruluú masraflarÕ yüksek olmasÕna ra÷men,
iúletme ve bakÕm masraflarÕ çok düúüktür. Bu nedenle, özellikle güneú ÕúÕnÕm potansiyeli yüksek yerlerde
çok kÕsa sürede daha ekonomik duruma geçerler.
GAP Bölgesi’nde, baraj ve sulama projeleri vasÕtasÕyla sulamaya binlerce dönüm arazi açÕlmÕú olup, bu
rakamÕn daha da büyümesi söz konusudur. Ülkemizin en büyük yatÕrÕm projesi olan GAP projesi
kapsamÕnda bulunan sulama alanlarÕnda yeni enerji hatlarÕ oluúturulmasÕ gerekecek ve elektrik
enerjisindeki cömertçe kullanÕmÕn ülkemize gittikçe artan yükler getirmesine sebep olacaktÕr.
Güneydo÷u Anadolu Bölgesi’nde kÕrsal alanda, az nüfuslu çok sayÕda birimden oluúmuú yaygÕn ve da÷ÕnÕk
bir yerleúme düzeni egemendir. Bu yerleúimlere kamu hizmetlerinin götürülmesinde zorluklar yaúandÕ÷Õ
gibi, bu hizmetleri götürmenin maliyeti de yüksek olmaktadÕr. Bölgenin baúta gelen sorunlarÕ arasÕnda,
su temini ve tarÕmsal sulama amaçlÕ faaliyetler için tüketilen enerjinin yüksekli÷i nedeniyle, yasal bedelin
alÕnmasÕnda zorluklar oluúmasÕdÕr.
Fotovoltaik güç destekli sulama uygulamalarÕ bu kapsamda ön sÕralarda gelen uygulamalar arasÕndadÕr.
Belirtilen nedenlerle, bu pilot projede; GAP Bölgesi’nde bulunan illerin yüksek güneú enerjisi
potansiyelinden tarÕmsal uygulamalarda yararlanmak amacÕyla, güneú enerjisiyle çalÕúan mikro sulama
sisteminin (MSS) kullanÕlabilirli÷i ve yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ yönünde somut adÕmlar atÕlmasÕ
hedeflenmektedir.

3. Endüstriyel Proseslerde IsÕl Güneú Enerjisi Sistemlerinden
YararlanÕlmasÕ
GAP Bölgesi’nde 2008 yÕlÕ sonu itibari ile 2.025 adet fabrika bulunmaktadÕr. Bölge sanayisinin %70 %80’lik kÕsmÕ Gaziantep’te kurulmuútur. Di÷er illerde birkaç büyük sanayi tesisi dÕúÕnda genellikle
sezonluk çalÕúan çÕrçÕr fabrikalarÕ vardÕr. GAP Bölgesi’nde bulunan fabrikalarÕn %46’sÕ tekstil konusunda
üretim yapmaktadÕr. Söz konusu fabrikalarÕn sanayi üretiminde kullandÕklarÕ sÕcak su ve buharÕn yanÕ
sÕra, fabrika içinde dâhili kullanÕm amaçlÕ (duú, yemek, bulaúÕk, lavabolar ve benzeri ihtiyaçlar için)
kullanÕlan sÕcak su, 90 bin - 100 bin kiúi çalÕútÕran bölge için çok büyük yakÕt harcamalarÕna ve maddi
giderlere sebep olmaktadÕr.
Güneú enerjisi ile su ÕsÕtma sistemlerinin bu sektörlerde kullanÕlmasÕyla, önemli oranda enerji tasarrufu
sa÷lanabilece÷i gibi, istihdam fÕrsatÕ da oluúacaktÕr. Güneú enerjili sistemlerin bölgede üretimi ve
montajÕnÕn yapÕlmasÕ durumunda bölgede çok sayÕda e÷itimli teknik personele ihtiyaç olacaktÕr. øhtiyaç
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duyulacak personelin sayÕsÕ bölge OSB’lerinde kamunun sa÷layaca÷Õ destek oranÕna ba÷lÕ olarak
kurulacak güneú enerjili su ÕsÕtma sistemi sayÕsÕna ve bu sistemlerin fiziksel büyüklüklerine göre
de÷iúecektir.

4. Otellerde ve Kamu BinalarÕnda Güneú Enerjili So÷utma
Güneú enerjili so÷utma teknolojileri, güneú kolektörleri vasÕtasÕyla sa÷lanan termal enerjiyi kullanarak,
termal olarak çalÕúan so÷utma makinelerine güç sa÷lar. Türkiye’de so÷utma talebi, dünyanÕn birçok
yerinde oldu÷u gibi, hÕzla artmaktadÕr. Bunun sonucunda, sÕcak yaz günlerinde elektrik talebinde
dramatik bir yükselme oluúmakta, bu da fosil enerjinin kullanÕlmasÕnda istenmeyen bir artÕúa neden
olmakta ve ayrÕca, sistemin puant yükünü artÕrmak suretiyle elektrik úebekelerinin kararlÕlÕ÷ÕnÕ tehdit
etmektedir. Klima (A/C) kullanÕmÕndaki önemli artÕú nedeniyle Türkiye’de puant yükler, yaz aylarÕna
kaymÕútÕr.
GAP Bölgesi’nde bu durum sÕcaklarÕn yüksekli÷i ve tarÕmsal sulama sezonu olmasÕ nedeniyle daha da
dramatik bir hal almÕútÕr. AyrÕca, son yÕllarda artan elektrik ihtiyacÕ nedeniyle; puant ve normal talep ile,
elektrik üretimi arasÕndaki fark da kapanmaktadÕr. Bu durumda, Bölgede hali hazÕrda yaz aylarÕnda
gündüz saatlerinde ortaya çÕkan enerji kesintisinin süresinin artma riski de bulunmaktadÕr.
Bu proje vasÕtasÕyla, güneú enerjili so÷utmanÕn, öncelikle Mardin, ùanlÕurfa, AdÕyaman ve DiyarbakÕr gibi
GAP Bölgesi illerinde mevcut ya da inúa edilecek oteller ve kamu binalarÕnda kullanÕlabilirlik koúullarÕ
belirlenecektir. YapÕlan ön araútÕrmalar, Bölgenin artan turizm potansiyelini karúÕlamak üzere, birçok
yeni otelin inúasÕnÕn planlandÕ÷ÕnÕ göstermektedir.

5. TarÕmsal (Pamuk ve Bu÷day) ArtÕklardan Elektrik Üretimi
Biyo-kütle kaynaklarÕ (enerji mahsulleri) olarak kullanÕlabilen tarÕmsal kalÕntÕlarÕn oldukça geniú
çeúitleri bulunmaktadÕr: gübre, ormancÕlÕk ve endüstriden a÷aç atÕklarÕ, gÕda ve ka÷Õt endüstrisi
kalÕntÕlarÕ, belediyenin yeúil atÕklarÕ, kanalizasyon çamuru, 3-15 yÕllÕk kÕsa rotasyonlu a÷açlÕklar
(okaliptüs, kavak, sö÷üt), çayÕr, úeker bitkileri (úeker kamÕúÕ, pancar, süpürge darÕsÕ), niúasta mahsulleri
(mÕsÕr, bu÷day) ve ya÷lÕ mahsuller (soya, ayçiçe÷i, ya÷ úalgamÕ, palmiye ya÷Õ).
Biyo-kütle tabanlÕ bu malzemeler, hem adanmÕú biyo-kütle, hem de biyo-yakÕt olarak enerji üretim
amaçlÕ kullanÕlmaktadÕr. A÷aç ve di÷er tarÕmsal kalÕntÕlar, endüstride buhar ve elektrik üretmek üzere
kojenerasyon santrali (CHP: Combine Heat Power) yakÕtÕ (ya da eú yakÕtÕ) olarak yakÕlmakta ve ayrÕca
mesken ve ticari bina ÕsÕtmasÕ amacÕyla da kullanÕlmaktadÕr. GAP Bölgesi’nde, bu amaçla kullanÕlabilir
yaklaúÕk 4,6 milyon ton tarÕmsal atÕk ve kalÕntÕ bulunmakta, bu atÕklardan 25 milyon GJ mertebesinde
(yaklaúÕk 600.000 toe eúde÷eri) enerji üretilebilece÷i tahmin edilmektedir.
Bu projenin hedefi; Bölgede yo÷un miktarda bulunan (baúta pamuk ve bu÷day olmak üzere) tarÕmsal ve
di÷er katÕ atÕklarÕn Enerji Mahsulü olarak de÷erlendirmesine olanak sa÷layacak tesis/tesislerin
uygulanabilirli÷ini araútÕrmaktÕr.

6. Hayvan AtÕklarÕndan Biyogaz Üretimi
Biyogaz terimi esas olarak, organik atÕklardan kullanÕlabilir gaz yakÕt üretilmesi anlamÕna gelmektedir.
Di÷er bir ifadeyle, anaerobik ortamda mikrobiyolojik fauna etkisi altÕnda, organik maddenin karbon
dioksit ve kömür gazÕna dönüútürülmesidir. Biyogaz esas olarak organik maddelerin bozunmasÕndan
elde edildi÷i için, baúlangÕç maddesi olarak bitki atÕklarÕ veya hayvan gübresi kullanÕlabilir. Hayvan
gübresinin biyogaza dönüútürülürken mayalanma özelli÷i nedeniyle, dünyada baúlangÕç maddesi olarak
kullanÕmÕ yaygÕndÕr.
Biyogaza dönüútürülebilen atÕklar, tüm hayvanlarÕn her türden sÕvÕ ve katÕ atÕklarÕ ve her türlü bitki
atÕklarÕdÕr. Biyogaz, anaerobik ortamda, anaerobik bakteriler tarafÕndan hayvan gübresinin kimyasal
bozunmasÕ sonucunda oluúur. Gübrenin mayalanmasÕ için en uygun sÕcaklÕk 20-35 °C’dir. Mayalanma
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süresi 40 ila 100 gün arasÕnda de÷iúir. Bu sÕcaklÕk dereceleri Türkiye’de yaz aylarÕnda hemen hemen her
yerde elde edilebilse de, kÕú aylarÕnda so÷uk bölgelerde sorunlar çÕkmaktadÕr. SÕcaklÕk sÕfÕrÕn altÕna
düútü÷ünde, mayalanma için kullanÕlan bakteriler ölebilir.
Biyogaz tesislerini kurmak ve karlÕ biçimde iúletmek için en uygun bölgeler, dÕú hava sÕcaklÕ÷ÕnÕn oldukça
yüksek oldu÷u Akdeniz, Güneydo÷u ve Güney Ege bölgeleridir. Bu bölgelerde, so÷uk nedeniyle
bakterileri kaybetme riski yoktur. Bu do÷rultuda mevcut projenin uygulanabilece÷i en uygun bölgelerden
birisi GAP Bölgesi olup, hayvan atÕklarÕndan (gübresinden) elde edilebilecek kullanÕlabilir gaz miktarÕ,
baúka co÷rafyalardaki sistemlere göre çok daha yüksek olacaktÕr. Böylece, kurulacak sistemin geri dönüú
süresi çok daha kÕsa olacaktÕr.
Bu pilot projenin temel hedefi; GAP Bölgesi’ndeki hayvan gübresi potansiyelini do÷ru bir yöntemle
belirleyerek; farklÕ ölçeklerde uygulanabilir Biyogaz tesislerinin teknik altyapÕsÕnÕ kurmak ve bölgede
yaygÕnlaúmasÕnÕ sa÷lamaktÕr.

7. KOBø’ler øçin
UygulanmasÕ

Sanayide

Verimlilik

AttÕrÕcÕ

Projelerin

GAP Bölgesindeki endüstriyel kuruluúlarÕn büyük ço÷unlu÷u KOBø boyutunda iúletmelerdir. Halen
yapÕmÕ süren sulama projelerinin tamamlanmasÕyla yöredeki yo÷unlu÷un daha da artaca÷Õ, tarÕmsal
sanayinin (gÕda, pamu÷a dayalÕ tekstil gibi) büyüyerek, GAP Eylem PlanÕnda sözü edilen çok sektörlü,
sürdürülebilir ve dengeli bir kalkÕnma modelinin bölgede hayata geçirilece÷i ön görülmektedir.
Artan enerji fiyatlarÕ, artan iúletme giderlerinden dolayÕ küçük ve orta ölçekli iúletmeleri daha fazla
ma÷dur etmektedir. Maliyet ne olursa olsun, enerji kullanÕmÕnÕ optimize eden KOBø’lerin rekabet gücü
iyileúmektedir.
Önerilen bu pilot proje, bölgedeki KOBø’lerin enerji koruma ve yönetim yeteneklerini geliútirmeyi, GAP
sanayi sektörünün büyümesi ve karlÕlÕ÷Õna katkÕda bulunacak bazÕ genel EV önlemlerini uygulamayÕ ve
bölgede EV hizmet sektörü yaratarak, istihdamÕ desteklemeyi hedeflemektedir. Bölgede EV bilinci ve
uygulama seviyesi oldukça düúüktür. Proje hedeflerine ulaúmak için, endüstride enerji denetimleri ve
e÷itimler ve birtakÕm örnek yatÕrÕmlarÕn, bu proje çerçevesinde yapÕlmasÕ planlanmaktadÕr.

8. Kamu BinalarÕnÕn Enerji Verimlili÷i AçÕsÕndan øyileútirilmesi
AB Üye Devletlerinde kamu sektörü tipik olarak, enerji tüketiminin %5-10’unu temsil eder ve yÕllÕk enerji
faturasÕ 47 milyar Euro’dur. AB’de kamu alÕmlarÕ büyümektedir. Bugün, 200 milyar Euro veya toplam
GSYøH’nin yaklaúÕk %3’üdür. DolayÕsÕyla, kamu idareleri, enerji konularÕnda önemli piyasa aktörleri
olarak rol almaktadÕr. Türkiye ve dolayÕsÕyla GAP Bölgesi için benzer güncel çalÕúma olmadÕ÷Õndan, kamu
sektörü enerji tüketim trendlerini de÷erlendirmek zordur. TÜøK tarafÕndan 2.000 bina üzerinde yapÕlan
araútÕrma, toplam bina stokunun %3,6’sÕnÕn kamuya ait oldu÷unu, bunun %30’unun mesken oldu÷unu
göstermektedir. 2006 yÕlÕ itibariyle, kamu mülkiyetinde yaklaúÕk 280.000 bina oldu÷u tahmin
edilmektedir.
Kamu binalarÕnda enerji tüketim seviyelerini tanÕmlamak amacÕyla 1999 yÕlÕnda EøE tarafÕndan bir
çalÕúma yapÕlmÕútÕr. Bu araútÕrma binalarÕn %40’Õnda çatÕ yalÕtÕmÕ olmadÕ÷Õ, %48’inde çift cam oldu÷u ve
%17’sinde ÕsÕtma sisteminde otomatik kontrol oldu÷unu ortaya koymuútur. Kamu binalarÕnda m2 baúÕna
tüketilen enerji, TS 825 hükümleriyle karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda yüksektir, ve enerji tüketiminin azaltÕlmasÕ için
kamu binalarÕnÕn büyük çapta tadilata ihtiyacÕ vardÕr.
GAP Bölgesi’nde ÕsÕtma gereksinimleri, so÷utma gereksinimlerine göre çok düúüktür. GAP illeri, ikinci
derece ÕsÕtma bölgesinde oldu÷undan, mevcut standart (TS 825) Bölgede oldukça yüksek olan so÷utma
yüklerini dikkate almamÕútÕr. Bu durum sonucunda, önceki yÕllarda inúa edilmiú olan kamu binalarÕ dahil
olmak üzere, mevcut binalarÕn ço÷unlu÷unda ÕsÕ yalÕtÕmÕ yoktur. Söz konusu bu binalarda kullanÕlan
pencere tipi ya da duvar tipi split klimalar vasÕtasÕyla önemli miktarda elektrik tüketmektedir.
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ùanlÕurfa BayÕndÕrlÕk øl Müdürlü÷ü tarafÕndan yakÕn zaman önce yapÕlan bir çalÕúmaya göre, il merkezi ve
ilçelerde bulunan ve çalÕúmaya dahil edilen çok sayÕda meskenin hiçbirinde ÕsÕ yalÕtÕmÕna
rastlanmamÕútÕr. Bu pilot projede; EV Kamu BinasÕ ilkesi çerçevesinde termal rehabilitasyon (tadilat)
uygulanacak kamu binasÕ potansiyeli belirlenerek, bazÕ öncü uygulamalarla tadilat projesinin
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ hedeflenmektedir.

9. EV ve YE Teknoloji UygulamasÕ øçin øúgücü (Teknisyen)
E÷itimi
Enerji verimlili÷i ve yenilenebilir enerji kullanÕmÕnÕn yaygÕnlaúmasÕ, bu alanlarda yetkin teknik
personelin e÷itilmesi ve istihdamÕ amaçlanmaktadÕr. Yeni yeúil-teknoloji úirketlerinde çok sayÕda iú
kategorisi açÕlaca÷Õ düúüncesiyle, Bölgenin iúgücünde EV ve YE konularÕnda özgül yetkinliklerin
oluúturulmasÕ hedeflenmektedir.
ølk hedef kitle Teknik okullardaki ö÷retmenler olarak belirlenmiútir. Ülkemizde hali hazÕrda EV ve YE
alanÕnda e÷itim amaçlÕ bir Leonardo Yenilik Transferi Projesi (ENERTEACH) yürütülmüú olup, bu
projenin “E÷itim Modülleri” kullanÕlabilir durumdadÕr. Ankara øl Milli E÷itim Müdürlü÷ü tarafÕndan
geliútirilen ve koordine edilen bu proje, “Enerji verimlili÷i ve Yenilenebilir enerji uygulamalarÕ” alanÕnda
teknik ö÷retmenleri e÷itmeyi amaçlamaktadÕr.
Bu pilot proje kapsamÕnda; ENERTEACH Projesi’nin ilk saha uygulamasÕnÕn GAP Bölgesi’nde
gerçekleútirilebilmesi amaçlanmaktadÕr.

10. GAP Bölgesi Küçük ve Orta Ölçekli Rüzgar Enerjisi KullanÕm
Potansiyelinin Belirlenmesi
Rüzgar akÕúÕnda mevcut enerji, rüzgar hÕzÕnÕn küpüyle orantÕlÕdÕr: yani, rüzgar hÕzÕnÕn ikiye katlanmasÕ,
mevcut enerjiyi 8 misline çÕkarmaktadÕr. AyrÕca, rüzgar potansiyeli; yerel saate, mevsime, yerden
yüksekli÷e ve arazi türüne ba÷lÕdÕr. Bir rüzgar türbininin performansÕ; aynÕ arazi civarÕnda, büyük
engellerden uzaklaútÕrÕldÕkça ve rüzgarlÕ noktalara uygun yönlendirildikçe, arttÕrÕlabilmektedir. Genel
olarak úebekeye ba÷lÕ uygulamalar için, en az 5 m/s yÕllÕk ortalama rüzgar hÕzÕ gereklidir. YÕllÕk ortalama
3 -4 m/s rüzgar hÕzlarÕ, úebekeye ba÷lÕ olmayan, örne÷in akü úarj etme veya su pompalama gibi elektrik
ve mekanik uygulamalar için yeterli olabilir.
Rüzgar kayna÷Õ, yerel arazinin rüzgar akÕúÕnÕ etkilemesi nedeniyle sadece birkaç kilometrelik mesafede
önemli ölçüde de÷iúebilir. EøE tarafÕndan yayÕnlanan Rüzgar Enerjisi Potansiyel AtlasÕ (REPA), GAP
Bölgesi’nde rüzgar hÕzlarÕnÕn, Türkiye’nin batÕsÕndaki kadar iyi olmadÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Ancak,
Gaziantep, Kilis, ve Mardin’de bazÕ yerlerde, 50 m agl’de orta rüzgar hÕzlarÕ (5,5 -6,5 m/s) söz konusudur.
AyrÕca bölgede bazÕ yerel noktalarda (örne÷in ùanlÕurfa’nÕn Siverek ilçesi ve Osmanbey Yerleúkesi) rüzgar
potansiyeli ortalama de÷erlerin oldukça üzerindedir. Bu noktalarda küçük ve orta ölçekli rüzgar
türbinleri kullanÕlarak, úebekeden ba÷ÕmsÕz enerji üretimi (sulama ve aydÕnlatma) gerçekleútirmek
mümkündür.
Bu pilot proje, bölgenin küçük ve orta ölçekteki rüzgar enerjisi kullanÕm potansiyelini, ilgili yatÕrÕmcÕlarÕ
teúvik edecek seviyede belirlemeyi hedeflemektedir.

Anahtar Not-3: TRC-2 Bölgesi illerinde YE alanÕnda
olumlu bir zemin vardÕr, bu zemin iyi
de÷erlendirilmelidir.
YE alanÕnda yukarÕda bahsedilen araútÕrma ve kamusal faaliyetler bölgede yetiúmiú insan gücü, araútÕrÕcÕ
ve nispeten bir cihaz altyapÕsÕ oluúturmuútur. Harran Üniversitesi Güneú Enerjisi AraútÕrma ve Uygulama
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Merkezi, Dicle Üniversitesi ve DiyarbakÕr Güneú Evi ile GAP-BKø tarafÕndan gerçekleútirilen bu
faaliyetler bölge sanayisinin ilgisini fazlasÕyla çekmiú olup, bölgede sürdürülebilir bir teknolojinin
oluúturulmasÕ konusunda hazÕr bir zemin oluúmuútur.
Bu olumlu zemin; GAP-YENEV, Güneú Köyü ve GAP-BKø tarafÕndan fizibilite analizleri tamamlanmÕú
pilot projelerin geciktirilmeden hayata geçirilmesi ile, bölgede zincirleme etki ile birçok yeni iú
sektörünün oluúmasÕna katkÕda bulunabilecektir.
Anahtar not sonu
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Yasal Mevzuat, Politikalar ve Teúvikler
1.

Yasal Mevzuat (Özet bilgi)

Türkiye, özellikle yüksek talep artÕúÕnÕn karúÕlanmasÕ, yeterli yatÕrÕmlarÕn yapÕlmasÕ ve verimlili÷in
arttÕrÕlmasÕ için enerji sektöründe rekabete dayalÕ ve úeffaf bir piyasa yapÕsÕnÕn oluúturulmasÕ yönünde
adÕmlar atmaktadÕr. Bu hedef do÷rultusunda, 2001 yÕlÕnda yayÕmlanan 4628 sayÕlÕ Elektrik PiyasasÕ
Kanunu ile yeni üretim yatÕrÕmlarÕnÕn özel sektör tarafÕndan yapÕlmasÕ öngörülmüútür. Bunun yanÕ sÕra
2001 yÕlÕnda Do÷al Gaz PiyasasÕ Kanunu, 2003 yÕlÕnda Petrol PiyasasÕ Kanunu ve 2005 yÕlÕnda LPG
PiyasasÕ Kanunu da yürürlü÷e girmiútir.
ÇÕkarÕlan bu yasal düzenlemeler aynÕ zamanda AB iç enerji piyasasÕna Türkiye’nin entegrasyonuna da
yardÕmcÕ olma özelli÷i taúÕmaktadÕr. 2005 yÕlÕnda “Yenilenebilir Enerji KaynaklarÕnÕn Elektrik Enerjisi
Üretimi AmaçlÕ KullanÕmÕna øliúkin Kanun”u, 2007 yÕlÕnda “Jeotermal Kaynaklar ve Do÷al Mineralli
Sular Kanunu” ile “Enerji Verimlili÷i Kanunu” yürürlü÷e girerken, “Yerli Kömür KaynaklarÕnÕn Elektrik
Üretimi AmaçlÕ De÷erlendirilmesine øliúkin Yasal Düzenleme” de aynÕ yÕl çÕkarÕlmÕútÕr.
2008 yÕlÕnda “Rüzgar Enerjisine DayalÕ Lisans BaúvurularÕnÕn Teknik De÷erlendirilmesi HakkÕnda
Yönetmelik” çÕkarÕlmÕútÕr. AyrÕca 3213 sayÕlÕ Maden Kanunu’nda ve uygulama yönetmeliklerinde yeni
düzenlemeler yapÕlmÕútÕr. Özellikle Yenilenebilir Enerji ile ilgili Kanun’da AB uygulamalarÕ ile de paralel
úekilde alÕm garantisi ve bazÕ destekleme mekanizmalarÕ yer almÕútÕr.

YE ve EV KanunlarÕ birbirine entegreli olarak düúünülmesi gereken iki ayrÕ
düzenlemedir
Yenilenebilir enerji kaynaklarÕna iliúkin olarak, serbestleútirilmiú enerji piyasalarÕnda yenilenebilir
enerji kaynaklarÕndan elektrik üretimini teúvik etmek üzere 29 AralÕk 2010 tarihinde çÕkarÕlan
“Yenilenebilir Enerji KaynaklarÕnÕn Elektrik Enerjisi Üretimi AmaçlÕ KullanÕmÕna øliúkin Kanun” un
temel amacÕ; yenilenebilir enerji kaynaklarÕnÕn güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye
kazandÕrÕlmasÕ, kaynak çeúitlili÷inin artÕrÕlmasÕ, sera gazÕ salÕmlarÕnÕn azaltÕlmasÕ, atÕklarÕn
de÷erlendirilmesi, çevrenin korunmasÕ ve bu amaçlarÕn gerçekleútirilmesinde ihtiyaç olan imalat
sektörünün geliútirilmesidir.
Di÷er taraftan; Enerjinin verimli kullanÕmÕ, israfÕn önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki
yükünün azaltÕlmasÕ, enerji kullanÕmÕnda verimlili÷in arttÕrÕlmasÕ ve çevrenin korunmasÕ amacÕyla 2
MayÕs 2007’de çÕkarÕlan ‘Enerji Verimlili÷i Kanunu’ ile enerji verimlili÷ini artÕrmak ve enerji tasarrufu
sa÷lamak amacÕyla, ulaúÕm, enerji, sanayi ve konut sektöründen kaynaklanan sera gazÕ emisyonlarÕnÕ
düúürmek ve kontrol etmek için gerekli önlemlerin alÕnmasÕ hedeflenmektedir.

Anahtar Not-4: Yeni yasa YE kaynaklarÕndan elektrik
üretimi tarife fiyatlarÕnda yerli imalatÕ
desteklemektedir, bölge bu fÕrsatÕ kullanmalÕdÕr.
Yeni yürürlü÷e giren 29/12/2010 tarihli “Yenilenebilir Enerji KaynaklarÕnÕn Elektrik Enerjisi Üretimi
AmacÕyla KullanÕmÕna øliúkin Kanunda De÷iúiklik YapÕlmasÕna Dair Kanun” incelendi÷inde yenilenebilir
enerji sistemlerinin yurtiçinde gerçekleúen imalata yerli katkÕ ilavesi de yapÕlmaktadÕr. (Çizelge 1).
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Çizelge 1. Tarife fiyatlarÕna yönelik durum1
Yenilenebilir Enerji
Kayna÷Õ

Mevcut AlÕm
Tarifesi
ABD DolarÕ
cent/kWh

Eski TasarÕda
Tarife
€ cent/kWh

Hidroelektrik

7,3

5,5

Rüzgar/Kara

7,3

5,5

Rüzgar/Deniz

7,3

5,5

Jeotermal

10,5

5,5

Güneú/Termal/Fotovoltaik

13,3

5,5

Biyokütle

13,3

5,5

Tesis Tipi

Yurt øçinde Gerçekleúen
ømalat

A- Hidrolelektrik üretim
tesisi

1- Türbin
2- Jeneratör ve güç elektroni÷i

1,3
1,0

B- Rüzgar enerjisine dayalÕ
üretim tesisi

1- Kanat
2- Jeneratör ve güç elektroni÷i
3- Türbin kulesi
4- Rotor ve nasel gruplarÕndaki
mekanik aksamÕn tamamÕ
(Kanat grubu ile jeneratör ve
güç elektroni÷i için yapÕlan
ödemeler hariç.)

0,8
1,0
0,6
1,3

0,8

C- Fotovoltaik güneú
enerjisine dayalÕ üretim
tesisi

1- PV panel entegrasyonu ve
güneú yapÕsal mekani÷i imalatÕ
2- PV modülleri
3- PV modülünü oluúturan
hücreler
4- ønvertör
5- PV modülü üzerine güneú
ÕúÕnÕnÕ odaklayan malzeme

D- Yo÷unlaútÕrÕlmÕú güneú
enerjisine dayalÕ üretim
tesisi

1- Radyasyon toplama tüpü
2- YansÕtÕcÕ yüzey levhasÕ
3- Güneú takip sistemi
4- IsÕ enerjisi depolama
sisteminin mekanik aksamÕ
5- Kulede güneú ÕúÕnÕnÕ
toplayarak buhar üretim
sisteminin mekanik aksamÕ
6- Stirling motoru

2,4
0,6
0,6
1,3

1

Yerli KatkÕ ølavesi
(ABD DolarÕ cent/kWh)

1,3
3,5
0,6
0,5

2,4
1,3

TürkyŦlmaz, O., Enerji sektörünü yeniden düzenlemeye yönelik yasalar Ɣeffaf biçimde hazŦrlanmalŦdŦr, 6 Temmuz
2010 (http://www.enerjienergy.com/artikel.php?artikel_id=146)
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E- Biyokütle enerjisine
dayalÕ üretim tesisi

F- Jeotermal enerjisine
dayalÕ üretim tesisi

7- Panel entegrasyonu ve güneú
paneli yapÕsal mekani÷i

0,6

1- AkÕúkan yataklÕ buhar kazanÕ
2- SÕvÕ veya gaz yakÕtlÕ buhar
kazanÕ
3- GazlaútÕrma ve gaz temizleme
grubu
4- Buhar veya gaz türbini
5- øçten yanmalÕ motor veya
stirling motoru
6- Jeneratör ve güç elektroni÷i
7- Kojenerasyon sistemi

0,8
0,4

1- Buhar veya gaz türbini
2- Jeneratör ve güç elektroni÷i
3- Buhar enjektörü veya vakum
kompresörü

1,3
0,7
0,7

0,6
2,0
0,9
0,5
0,4

Anahtar not sonu

2. Politika ve Stratejiler (Özet bilgi)
Dokuzuncu KalkÕnma PlanÕ; Enerji AltyapÕsÕnÕn Geliútirilmesi baúlÕ÷Õ altÕnda:
Ekonomik kalkÕnmanÕn ve sosyal geliúmenin ihtiyaç duydu÷u enerjinin; sürekli, güvenli ve asgari
maliyetle temini temel amaçtÕr. Enerji talebi karúÕlanÕrken, çevresel zararlarÕn en alt düzeyde tutulmasÕ,
enerjinin üretimden nihai tüketime kadar her safhada en verimli ve tasarruflu úekilde kullanÕlmasÕ
esastÕr.
Enerji arz güvenli÷inin artÕrÕlmasÕ amacÕyla birincil enerji kaynaklarÕ bazÕnda dengeli bir kaynak
çeúitlendirmesine ve farklÕlaútÕrmasÕna gidilecektir. Üretim sistemi içinde yerli ve yenilenebilir enerji
kaynaklarÕnÕn payÕnÕn azami ölçüde yükseltilmesi hedeflenecektir.

Vizyon 2023 belgesi sayfa 69:
Enerjide dÕúa ba÷ÕmlÕlÕ÷Õn ve çevresel etkilerin azaltÕlmasÕ hedefleri açÕsÕndan, yenilenebilir enerji
kaynaklarÕndan azami ölçüde yararlanÕlmalÕdÕr. Bu kapsamda, hidrolik kaynaklarÕmÕzÕn
de÷erlendirilmesi için gerçekleútirilmesi gereken teknolojik aúama, küçük hidroelektrik santral
teknolojilerinin geliútirilmesidir. 1MW ve üzerindeki güç düzeylerinde ve ticari olarak yarÕúabilir rüzgar
santralleri ile kÕrsal yörelerde ve mobil uygulamalarda kullanÕlacak rüzgar türbini / güneú pili hibrit
santralleri geliútirilmesi; dönüúüm verimlili÷i yüksek ve ticari olarak yarÕúabilir fotovoltaik pillerin
geliútirilmesiyle, yerel ve mobil uygulamalarda güneú enerjisinden elektrik enerjisi üretimi de teknolojik
hedefler arasÕndadÕr.
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Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 10 Mart 2005 kararlarÕ, sayfa 50:
Güneú enerjisi sistemlerinin geliútirilmesi temiz ve ucuz enerji üretimi, ekonomik kazanç, dÕúa
ba÷ÕmlÕlÕ÷Õn azaltÕlmasÕ, yüksek teknolojiye sahip bilgi toplumunun oluúturulmasÕ, küresel ÕsÕnmaya
nihai çözümün bulunmasÕ açÕlarÕndan da son derece önemli ve stratejik öneme sahiptir.
18 MayÕs 2009 tarih ve 2009/11 sayÕlÕ Yüksek Planlama Kurulu (YPK) KararÕ olarak yayÕmlanan “Elektrik
Enerjisi PiyasasÕ ve Arz Güvenli÷i Stratejisi Belgesi”, Türkiye’nin uzun dönemli elektrik kaynak kullanÕm
hedeflerini ortaya koymakta ve atÕlmasÕ planlanan adÕmlarÕ belirleyerek sektöre yol göstermektedir. Bu
belgeye göre, üretim planlarÕnda ve lisanslama iúlemlerinde, yerli kaynaklarÕn payÕnÕn kurulu güç
içerisinde en az %70, üretimde ise en az %55 olmasÕ hedeflenmektedir. 4628 SayÕlÕ kanun gere÷ince
BakanlÕk tarafÕndan arz güvenli÷i konusunda Bakanlar Kurulu’na her yÕl sunulacak raporda, belirtilen
genel hedefe ulaúmak üzere aúa÷Õda belirtilen enerji kaynaklarÕ bazÕnda belirlenen hedeflerdeki
gerçekleúmeler de÷erlendirilecek, kaynaklar bazÕndaki hedefler gerek görülmesi halinde revize
edilebilecektir.

YENøLENEBøLøR ENERJø KAYNAKLARININ ELEKTRøK ENERJøSø ÜRETøMøNDEKø
PAYI
Temel hedef yenilenebilir kaynaklarÕn elektrik enerjisi üretimi içerisindeki payÕnÕn 2020 yÕlÕnda en az
%25 düzeyinde olmasÕnÕn sa÷lanmasÕdÕr. Bu ba÷lamda, yapÕlacak uzun dönemli planlamalarda
aúa÷Õdaki hedefler dikkate alÕnacak ve bu hedeflere ulaúmak üzere alÕnacak tedbirler ve uygulanacak
mekanizmalar 2009 yÕlÕ sonuna kadar belirlenerek, yayÕmlanmÕútÕr.
Hidroelektrik
Teknik ve ekonomik olarak de÷erlendirilebilecek tüm hidroelektrik potansiyeli 2023 yÕlÕna kadar
elektrik enerjisi üretiminde kullanÕlacaktÕr. (Planlamalarda 2023 yÕlÕ hidroelektrik enerji kurulu gücü
en az 30.000 MW olarak belirlenecektir.)
Rüzgar
Rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2013 yÕlÕnda 11.000, 2015 yÕlÕnda 15.000, 2020 yÕlÕnda en az 20.000
MW olmasÕ hedeflenecektir.
Jeotermal
Elektrik enerjisi üretimi için uygun oldu÷u belirlenen 600 MW’lÕk Jeotermal potansiyelimizin tümünün
2020 yÕlÕna kadar iúletmeye alÕnaca÷Õ öngörülecektir.
Güneú
31/12/2013 tarihine kadar iletim sistemine ba÷lanacak YEK Belgeli güneú enerjisine dayalÕ üretim
tesislerinin toplam kurulu gücü 600 MW’dan fazla olamaz. 31/12/2013 tarihinden sonra iletim
sistemine ba÷lanacak YEK Belgeli güneú enerjisine dayalÕ üretim tesislerinin toplam kurulu gücünü
belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Güneú enerjisi kullanÕmÕnÕn artmasÕ halinde, baúta ithal kaynaklar olmak üzere fosil yakÕtlarÕn payÕ
azaltÕlacaktÕr.
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Di÷er yenilenebilir kaynaklar
Üretim planlamalarÕ, teknolojik geliúmelere, mevzuat düzenlemelerine ba÷lÕ olarak di÷er yenilenebilir
enerji kullanÕm potansiyelindeki geliúmeleri dikkate alarak hazÕrlanacak, bu kaynaklarÕn kullanÕmÕnÕn
artmasÕ halinde, baúta ithal kaynaklar olmak üzere fosil yakÕtlarÕn payÕ azaltÕlacaktÕr.

YERLø LøNYøT VE TAù KÖMÜRÜ
Afúin- Elbistan yöresinde bulunan linyit kaynaklarÕnÕn 2023 yÕlÕna kadar, di÷er linyit kaynaklarÕnÕn ise
2018 yÕlÕna kadar elektrik enerjisi üretim amacÕyla kullanÕmÕnÕ öngörülecektir. Bu hedefe ulaúmak üzere
alÕnacak tedbirler ve uygulanacak mekanizmalar 2009 yÕlÕ sonunda belirlenerek yayÕmlanmÕútÕr.

NÜKLEER ENERJø
Elektrik enerjisi üretimi içerisinde nükleer santrallarÕn payÕnÕn 2020 yÕlÕna kadar asgari %8, 2030
yÕlÕna kadar ise %20 olmasÕ hedeflenecektir.

DOöAL GAZ
Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarÕnÕn kullanÕmÕ için alÕnacak tedbirler sonucunda, elektrik
üretiminde do÷al gazÕn payÕnÕn 2020 yÕlÕna kadar %30’un altÕna düúürülmesi hedeflenecektir (Bu
ba÷lamda kurulu gücü 500 MW üzerinde olan do÷al gaz santral lisans baúvurularÕ, en geç 2014 yÕlÕnda
iúletmeye girmeleri koúulu ile kabul edilecek, bu belgedeki ilgili madde kapsamÕnda yapÕlacak
revizyonlarla de÷iútirilmedi÷i takdirde, bu tarihten sonra iúletmeye girmek üzere baúvuran do÷al gaz
santralleri kurulu güçleri her bir santral için en fazla 500 MW, yÕllÕk lisans miktarÕ ise en fazla 1.000
MW ile sÕnÕrlandÕrÕlacaktÕr).

øTHAL KÖMÜR
Yerli ve yenilenebilir kaynaklarÕn kullanÕmÕnda sa÷lanacak geliúmeye ba÷lÕ olarak, elektrik üretiminde
kullanÕlarak yapÕlan üretim içerisinde ithal kömür payÕ arz güvenli÷i ve dÕúa ba÷ÕmlÕlÕk oranÕ açÕsÕndan
de÷erlendirilerek tespit edilecektir.

3. Teúvik ve Krediler (Özet bilgi)
Yasal mevzuata dayalÕ teúviklere yönelik bilgiler aúa÷Õda verilmiútir:
4628 sayÕlÕ Elektrik PiyasasÕ Kanunu kapsamÕnda;
Yenilenebilir enerji kaynaklarÕna dayalÕ, kurulu gücü azami beú yüz kilovatlÕk üretim tesisi kuran gerçek
ve tüzel kiúilere, lisans alma ve úirket kurma yükümlülü÷ünden muafiyet verilmiútir.
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Elektrik PiyasasÕ Lisans Yönetmeli÷i kapsamÕnda;
Lisans almak için baúvuruda bulunan tüzel kiúilerden lisans alma bedelinin sadece yüzde biri
alÕnmaktadÕr.
Lisanslara derç edilen tesis tamamlanma tarihini izleyen ilk sekiz yÕl süresince yÕllÕk lisans bedeli
alÕnmamaktadÕr.
Yerli do÷al kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarÕna dayalÕ üretim tesislerine, TEøAù ve/veya
da÷ÕtÕm lisansÕ sahibi tüzel kiúiler tarafÕndan, sisteme ba÷lantÕ yapÕlmasÕnda öncelik tanÕnmaktadÕr.

Di÷er teúvik mekanizmalarÕ kapsamÕnda;
Orman vasÕflÕ olan veya Hazinenin özel mülkiyetinde ya da Devletin hüküm ve tasarrufu altÕnda
bulunan taúÕnmazlardan bu Kanun kapsamÕndaki yenilenebilir enerji kaynaklarÕndan elektrik enerjisi
üretimi yapÕlmak amacÕyla tesis, ulaúÕm yollarÕ ve úebekeye ba÷lantÕ noktasÕna kadarki enerji nakil hattÕ
için kullanÕlacak olanlara Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õ veya Maliye BakanlÕ÷Õ tarafÕndan bedeli
karúÕlÕ÷Õnda izin verilir, kiralama yapÕlÕr, irtifak hakkÕ tesis edilir veya kullanma izni verilmektedir.
31/12/2012 tarihine kadar devreye alÕnacak tesislerden, ulaúÕm yollarÕndan ve úebekeye ba÷lantÕ
noktasÕna kadarki enerji nakil hatlarÕndan yatÕrÕm ve iúletme dönemlerinin ilk on yÕlÕnda izin, kira,
irtifak hakkÕ ve kullanma izni bedellerine yüzde seksenbeú indirim uygulanmakta, Orman Köylüleri
KalkÕndÕrma Geliri, A÷açlandÕrma ve Erozyon Kontrolü Geliri alÕnmamaktadÕr.
Dünya BankasÕ tarafÕndan Yenilenebilir Enerji Sektörüne yönelik Türkiye’ye sa÷lanan kredilere yönelik
bilgiler aúa÷Õda verilmiútir:
Dünya BankasÕ ile ortak yürütülen yenilenebilir enerji kaynaklarÕna kredi sa÷lanmasÕna yönelik
uygulama neticesinde 2004-2009 yÕllarÕ arasÕnda; TSKB ve TKB tarafÕndan 1 rüzgar, 4 jeotermal ve 16
hidroelektrik santral projesi olmak üzere toplam 21 projeye yaklaúÕk 203.869.133 $ kredi sa÷lanmÕútÕr.
Bu projelerin toplam kurulu gücü 585 MW’ dÕr.
28 MayÕs 2009 tarihinde Dünya BankasÕ øcra Direktörleri Kurulu tarafÕndan onaylanan Özel Sektör
Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimlili÷i Projesi’nin, "Kredi ve Garanti AnlaúmalarÕ" 9 Haziran 2009
tarihinde imzalanmÕú ve ülkemize Dünya BankasÕndan yenilenebilir enerji konusunda 600 milyon dolar
kredi sa÷lanmÕútÕr. Bu kredinin 500 milyon dolarÕ Dünya BankasÕndan, 100 milyon dolarÕ Temiz
Teknoloji Fonundan karúÕlanacaktÕr. Projede, enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarÕnÕn
payÕnÕn artÕrÕlmasÕ ve enerji verimlili÷i yatÕrÕmlarÕnÕn desteklenmesi suretiyle elektrik arz güvenli÷inin
sa÷lanmasÕ hedeflenmektedir.
Dünya BankasÕ (DB) ve Temiz Teknoloji Fonu Kredileri Temel Çerçevesi:
Kredi için gerekli koúullar
Özel Sektör tarafÕndan gerçekleútirilecek Yenilenebilir Kaynaklara dayalÕ enerji üretim yatÕrÕmlarÕ ve
enerji verimlili÷i sa÷layan yatÕrÕmlarÕn mal, hizmet, inúaat giderleri ve bunlara iliúkin danÕúmanlÕk
hizmetlerinin finansmanÕdÕr. Krediden yararlanabilmek için gerekli koúullar aúa÷Õda verilmiútir:
a) YatÕrÕmcÕnÕn Anonim ùirket olmasÕ
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b) Proje konusunun, “Yenilenebilir Enerji” ve "Enerji Verimlili÷i" tanÕmlarÕna uymasÕ;
c) Türkiye Çevre MevzuatÕ ile Dünya BankasÕ Çevre PolitikasÕna uygun olmasÕ,
d) ølgili Kurullarca getirilen düzenlemeler sonucu bulundurulmasÕ gereken tüm izin ve belgelere sahip
olmasÕ
Proje türleri ve finans katkÕ oranlarÕ
a) Ticari AmaçlÕYenilenebilir Enerji (TTF katkÕsÕ %0, DB %100)
b) Yeni Yenilenebilir Enerji teknolojileri (TTF katkÕsÕ maksimum %20, DB %80-100)
c) Enerji Verimliligi (TTF katkÕsÕ maksimum %15, DB %85-100)
Di÷er
Finanse edilecek yatÕrÕm kalemleri: yatÕrÕm amaçlÕ tesis ve ekipman, mal, hizmet alÕmÕ ve inúaat isleri
Finansal kiralama süresi: en az 4 yÕl
DB aracÕlÕ÷Õyla destelenecek krediler: En az 1 yÕlÕ geri ödemesiz dönem olmak üzere en az 4 yÕl
TTF aracÕlÕ÷Õyla destelenecek krediler: en az 1 yÕlÕ geri ödemesiz dönem olmak üzere en az 7 yÕllÕk bir
vade
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HEDEF VE
STRATEJøLER
Bölgesel YE FÕrsatlarÕ ve Vizyon
Yenilenebilir Enerji teknolojileri kullanÕm ve üretiminin TRC-2 Bölgesi’nde ön plana çÕkmasÕnÕn farklÕ
nitelik ve kapsamlarda zincirleme faydalarÕnÕn olmasÕ beklenmektedir. Somut olarak; bölgedeki üretim
maliyetlerinin düúürülmesi, yeni istihdam alanlarÕnÕn ortaya çÕkmasÕ, enerji ihtiyacÕnÕn yerel olarak
karúÕlanma oranÕnÕn artmasÕ, kurumsal kapasitenin, teknik altyapÕnÕn ve araútÕrma imkânlarÕnÕn
geliúmesi, tarÕmsal üretimin büyümesi suretiyle tarÕmsal maliyetlerin düúmesi ve sosyo-ekonomik
göstergelerin iyileúmesi gibi nihai etkileri söz konusu olacaktÕr. Aúa÷Õda kÕsaca de÷inildi÷i üzere, bölgede
mevcut zemin ve koúullar bu ihtiyacÕ tetikler niteliktedir.
1) KullanÕlmaya hazÕr yüksek yenilenebilir enerji potansiyeli bir fÕrsattÕr.
Baúta TRC-2 Bölgesi illeri olmak üzere, GAP Bölgesi; hali hazÕrda yenilenebilir enerjideki çeúitlilik ve
zengin potansiyeli ile dünyada sayÕlÕ úanslÕ bölgelerden biridir. Örne÷in, mevcut kurulu tesisleri ve
belirlenmiú potansiyeli ile Türkiye’nin hidrolik enerjideki en önemli ve a÷ÕrlÕklÕ bölgesidir. Güneú
enerjisi ise bu bölgenin ve dolayÕsÕyla Türk enerji sektörünün yükselen de÷eri olmaya adaydÕr. TarÕmsal
atÕklar ve hayvancÕlÕk potansiyeli (örne÷in CeylanpÕnar) düúünüldü÷ünde biyokütlenin modern
yöntemlerle enerji açÕsÕndan kullanÕmÕnda da öncü olabilecek önemli bir de÷ere sahiptir. Ege Bölgesi ile
kÕyaslanacak seviyede olmasa bile, bölgenin bazÕ yüksek alanlarÕ için (örne÷in ùanlÕurfa-Siverek) rüzgâr
enerjisinden ve bazÕ jeolojik alanlarÕ (örne÷in ùanlÕurfa-Karaali ve DiyarbakÕr-Çermik) için jeotermal
enerjiden bahsedilebilmektedir. Bölge’nin potansiyeli bugüne kadar etkin bir úekilde kullanÕlamamÕú olsa
da artÕk bu konuda hÕzlÕ bir ivme yakalamaya hazÕr bir ortam mevcuttur.

2) øúgücüne katÕlÕm oranlarÕndaki dezavantajÕn giderilmesi için bir fÕrsattÕr.
GAP Bölgesi’ndeki iúgücüne katÕlÕm oranlarÕ; Türkiye’nin di÷er bölgelerine oranla oldukça düúüktür.
TÜøK tarafÕndan yapÕlmÕú olan Hane HalkÕ øúgücü Anketi (2006) sonuçlarÕna göre Güneydo÷u Anadolu
Bölgesi’nde kadÕnlarÕn iúgücüne katÕlÕm oranlarÕ %6,5’tir. Bölge nüfusu Türkiye nüfusunun yaklaúÕk
%10’u olmasÕna ra÷men, bölgesel GSYøH geleneksel olarak ulusal GSYøH’nÕn %6 ila %7’sini
oluúturmuútur. DolayÕsÕyla, Bölge’de kiúi baúÕna düúen gelir, Türkiye’nin di÷er bölgelerinin birço÷una
kÕyasla düúüktür. Bölge’deki üretimin büyük bir kÕsmÕ, de÷er zincirlerinin düúük katma de÷erli
kÕsÕmlarÕna yo÷unlaúmÕútÕr. YE sektörü bölgedeki tarÕm, tekstil, turizm gibi yo÷un di÷er sektörlerle
entegre edilerek katma de÷eri yüksek ürünler için bir fÕrsat olacaktÕr.
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3) Sosyo-ekonomik geliúmiúlik endeksindeki dezavantajÕn giderilmesi için bir
fÕrsattÕr.
GAP Bölgesi sosyal ve ekonomik açÕdan Türkiye’nin en sÕkÕntÕlÕ bölgelerinden birisidir. DPT tarafÕndan
yayÕmlanmÕú olan sosyo-ekonomik geliúmiúlik endeksine göre; TRC-2 Bölgesi en az geliúmiú beú alt
bölgeden biridir. YE potansiyelinin yüksekli÷i; bölgede geliúmiúlik düzeyini arttÕrmak için önemli bir
fÕrsat arz etmektedir.

4) Elektrik ùebekelerindeki yüksek kayÕp/kaçak oranÕ sorununun çözümü için bir
fÕrsattÕr.
TRC-2 Bölgesi; elektrik kullanÕmÕnda KayÕp/Kaçak oran ve miktarlarÕ bazÕnda Türkiye’deki iller
içerisinde ilk sÕralarda yer almaktadÕr. KayÕp/Kaçak oranlarÕndaki yüksekli÷in temel nedenleri arasÕnda
yüksek gerilim hatlarÕndaki teknik kayÕplar yanÕnda, bölgede sulama sektöründeki aúÕrÕ enerji
tüketiminin getirdi÷i yasal olmayan kullanÕmlar da söz konusudur. Özellikle, sulama dahil di÷er
sektörlere yönelik, da÷ÕtÕk/ba÷ÕmsÕz YE sistemlerinin geliútirilmesi bu sorunu büyük ölçüde
önleyebilecektir.

Bu do÷rultuda; bölgesel yenilenebilir enerji kalkÕnma vizyonunun belirlenmesi büyük önem
taúÕmaktadÕr. Aúa÷Õda tanÕmlanan bu vizyon; bölgeye özgün, sürdürülebilir ve anlamlÕ bir rekabet
pozisyonu kazandÕrabilmek ve bu sayede bölge nüfusuna daha iyi iú ve daha fazla refah sa÷layabilmek
amacÕyla, ulusal plan ve programlara uyumlu, entegre yaklaúÕmlarÕ bütününü, kapsayacak úekilde
belirlenmiútir.

Vizyon: Ortado÷u’nun Yenilenebilir Enerji Üssü Olmak
Do÷al, tarihi, sosyal ve kültürel zenginli÷i ve çeúitlili÷i ile hali hazÕrda
Güneydo÷u Anadolu Bölgesi’nin cazibe ve ticaret merkezleri olan
DiyarbakÕr ve ùanlÕurfa’nÕn; gelecekte Ortado÷u’nun Yenilenebilir Enerji
Üssü haline gelmeleri.

Bu iddialÕ fakat anlamlÕ vizyonun gerçekleúmesi yönünde seçilen temel hedefler ve uygulanacak
stratejiler aúa÷Õda belirtilmiútir.
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Temel Hedef ve Stratejiler
TEMEL HEDEF 1 : TÜM KESøMLERø øÇøNE ALACAK TÜMDEN FARKINDALIK VE
TÜMDEN øSTøHDAM OLANAöI OLUùTURMAK
STRATEJøLER
S-1.1. Birinci kademeden baúlayarak ilkö÷retim okullarÕ seviyesinde e÷itim dokümanlarÕ hazÕrlanmasÕ,
e÷iticilerin e÷itimi programÕ oluúturulmasÕ, pilot olarak seçilecek okul binalarÕnda yenilenebilir enerji
sistem uygulamalarÕnÕn gerçekleútirilmesi
S-1.2. Halka açÕk yenilenebilir enerji yarÕúma ve úenliklerinin düzenlenmesi; özel meslek ve örgütleri için
(örne÷in çiftçi, sulama birlikleri) pilot yenilenebilir enerji uygulamalarÕ geliútirilmesi ve teknik gezi
programlarÕ düzenlenmesi
S-1.3 Ara elemanlar baúta olmak üzere nitelikli insan gücü yetiútirilmesi için baúta endüstri meslek
liseleri ve çÕraklÕk okullarÕ olmak üzere orta ö÷retim seviyesinde uygulamalÕ e÷itim programlarÕ
uygulanmasÕ
S-1.4. Yenilenebilir enerji teknolojileri alanÕnda çalÕúacak ara eleman yetiútirilmesi için baúta meslek
yüksek okullarÕ olmak üzere üniversite bünyesinde uygulamalÕ e÷itim programlarÕ oluúturulmasÕ
S-1.5. Yenilenebilir enerji alanÕndaki ürün ve sistemlerin dijital ortamda tasarÕm ve modellenmesine
yönelik baúta mühendis adaylarÕ olmak üzere e÷itim ortamÕnÕn ve programlarÕnÕn oluúturulmasÕ
S-1.6. øú bulma açÕsÕndan bölgede dezavantajlÕ konumda bulunan gruplara (özürlüler, kadÕnlar) yönelik
istihdam úansÕ yüksek olan yenilenebilir enerji uygulamalarÕna yönelik uygulamalÕ e÷itim programlarÕnÕn
düzenlenmesi
S-1.7. ùehir merkezlerinde valilik, belediye ve kamu kuruluúlarÕ bünyesinde küçük ölçekli yenilenebilir
enerji destekli uygulamalarÕn (cadde, park, bahçe aydÕnlatma, ÕúÕklÕ reklam panolarÕ, trafik iúaret ve
sinyalleri) bölgedeki tedarikçi a÷larÕ ile yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ
S-1.7. Bölgede úehir merkezinden uzak kÕrsal alanlara yönelik uygulama ve iú e÷itimi seferberli÷inin
baúlatÕlmasÕ (güneú ocaklarÕ, siyah hortumlu sÕcak su ÕsÕtÕcÕlarÕ, PV aydÕnlatma, PV buzdolabÕ, mikro
rüzgar türbini uygulamalarÕ, montaj ve bakÕmÕ)
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TEMEL HEDEF 2: YENøLENEBøLøR ENERJø KONUSUNDA BÖLGEDE BøLøMSEL,
KURUMSAL VE TEKNOLOJøK KAPASøTEYø ARTTIRMAK
STRATEJøLER
S-2.1. Baúta güneú enerjisi (termal ve fotovoltaik) ve rüzgâr enerjisi (özellikle küçük ölçekte ve úebekeden
ba÷ÕmsÕz modeller) olmak üzere yenilenebilir enerji alanlarÕnda bilimsel araútÕrmalar yapacak ve bu
araútÕrmalarÕ sanayi uygulamalarÕna dönüútürecek bir merkezin (örne÷in bu amaca yönelik olarak 2011
yÕlÕnda kurulacak olan GAP-YENEV: GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimlili÷i Merkezi) ilave
desteklerle uluslararasÕ ölçekte geliútirilmesi
S-2.2. Bölgede yenilenebilir enerji alanÕnda baúvurulacak ve yürütülecek tüm sanayi Ar-Ge projelerinde
GAP-YENEV ile iúbirli÷i yapÕlarak merkezin sürekli iúlerli÷inin temini

S-2.3. Karacada÷ KalkÕnma AjansÕ Güdümlü Proje Desteklerinde Merkezin Sanayiye Yönelik Ar-Ge
altyapÕsÕnÕ güçlendirici konulara öncelik tanÕnmasÕ
S-2.4. Bölgedeki üniversitelerin yenilenebilir enerji konusunda, geliúmiú ulusal ve uluslararasÕ araútÕrma
kurumlarÕ, üniversite ve enstitülerle iliúkilendirilmesi ve ortak projeler geliútirilmesi
S-2.5. Bölgede TÜBøTAK-MAM benzeri, direkt yenilenebilir enerji ve enerji verimlili÷i teknolojisi
konularÕna odaklanmÕú ileri teknoloji hedefli ulusal bir araútÕrma merkezi veya GAP-YENEV bünyesinde
bir laboratuar birimi olarak kurulmasÕ
S-2.6. Bölgede EøE tarafÕndan bir ölçüm ve araútÕrma istasyonunun/biriminin oluúturulmasÕ
S-2.7. Bölgedeki OSB’ler ya da Sanayi ve Ticaret OdasÕ bünyelerinde sanayicilere yönelik Kolay Çözüm
Merkezleri ya da Yenilenebilir Enerji DanÕúmanlÕk Merkezlerinin oluúturulmasÕ
S-2.8. Karacada÷ KalkÕnma AjansÕ koordinasyonunda yenilenebilir enerji sektöründeki dinamik
geliúmelere yönelik basÕlÕ dokümanlarÕn peryodik yayÕnlanmasÕ, güncel geliúme ve farklÕ teknoloji
uygulamalarÕna yönelik odaklanmÕú raporlarÕn hazÕrlatÕlmasÕ ve her kesimden kullanÕcÕya yönelik
dinamik bir web portalÕnÕn üniversite iúbirli÷i ile tanzimi ve desteklenmesi
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TEMEL HEDEF 3 : BÖLGENøN YENøLENEBøLøR ENERJø EKøPMANLARININ ÜRETøMøNE
YÖNELøK AR-GE ve REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRMAK
STRATEJøLER
S-3.1. Bölgede ve komúu ülkelerde uygulama ve pazarlama potansiyeli yüksek olan güneú enerjisiyle
sulama sistemine ait DC pompa baúta olmak üzere katma de÷eri yüksek di÷er bileúenlerin bölgede
üretimine yönelik kümelenme ve teknoloji geliútirme platformlarÕnÕn oluúturulmasÕ
S-3.2. Bölgede ve komúu ülkelerde uygulama potansiyeli yüksek, güneú enerjisiyle buhar üretimi amaçlÕ
parabolik çukur kolektör sistem ve bileúenlerinin üretimi ve testine yönelik, teknolojik Ar-Ge altyapÕsÕnÕn
oluúturulmasÕ
S-3.3. Güneú enerjisinden elektrik üretimi amaçlÕ Stirling Motor üretimi konusunda Üniversite-Sanayi
øúbirli÷i Platformunun geliútirilmesi
S-3.4. Biyogaz tesislerine yönelik yan sanayi bileúenlerinin üretimi ve montajÕna yönelik yatÕrÕmlarÕn
desteklenmesi
S-3.5. Yüksek verimli mikro rüzgar türbini üretimine yönelik sanayi Ar-Ge çalÕúmalarÕnÕn desteklenmesi
S-3.6. Mikro-HES türbin üretiminde Temsan – Ostim – Bölge OSB’leri arasÕnda ortak proje ve
yatÕrÕmlarÕn desteklenmesi
S-2.6. Baúta Jeotermal ÕsÕ pompasÕ olmak üzere, güneú enerjisi destekli ÕsÕ pompasÕ üretimine yönelik
yatÕrÕmlarÕn desteklenmesi
S-2.7. Güneú enerjisi santrallerinin kurulumunda gerekli inúaat, montaj, veri izleme, bakÕm sektörünün
geliútirilmesine yönelik yatÕrÕmlarÕn desteklenmesi
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TEMEL HEDEF 4: BÖLGEDE YOöUNLUöU BULUNAN ENDÜSTRøYEL SEKTÖRLERLE
ENTEGRE YENøLENEBøLøR ENERJø UYGULAMALARINI GELøùTøRMEK
STRATEJøLER
S-4.1. Sürdürülebilir tekstil endüstrisi oluúturmak amacÕyla tekstil fabrikalarÕnda ihtiyaç duyulan sÕcak
su ve buharÕn üretimi için güneú enerjisi kaynaklÕ olanaklarÕn de÷erlendirilmesi
S-4.2. Tam organik gÕda üretimi için; sulamada güneú enerjili pompa, kurutmada güneú enerjili kurutucu
kullanÕmÕna geçiú olanaklarÕnÕn de÷erlendirilmesi
S-4.3. Eko-Turizm cazibesi oluúturabilmek amacÕyla konaklama tesisleri ve otellerde güneú enerjisiyle
ÕsÕtma ve so÷utma seçeneklerinin de÷erlendirilmesi
S-4.4. Güneú ve rüzgar enerjisiyle çalÕúan sulama pompalarÕnÕn tarÕm sektöründeki kullanÕmÕnÕn
artÕrÕlmasÕna yönelik çalÕúmalar yürütülmesi
S-4.5. Baúta tarÕmsal atÕklar (pamuk, bu÷day ve fÕstÕk kabu÷u artÕklarÕ vb.) olmak üzere, katÕ atÕklardan
(çöp) yararlanarak elektrik üretimi olanaklarÕnÕn incelenmesi ve de÷erlendirilmesi
S-4.6. 1000 büyükbaú ve üzeri sayÕda tesisler belirlenerek hayvansal atÕklardan biyogaz ya da elektrik
üretimi projelerinin ilave teúviklerle hayata geçirilmesinin sa÷lanmasÕ
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TEMEL HEDEF 5: BÖLGEYE ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARDAN YATIRIMCI
ÇEKMEK
STRATEJøLER
S-5.1. Bölge’nin gerçek güneú enerjisi potansiyelinin tespit edilmesi için çok noktalÕ ve arazi bazlÕ ÕúÕnÕm
ölçümlerinin yapÕlarak bölgeye özel güneú atlasÕ hazÕrlanmasÕ ve verilerin analizi
S-5.2. Bölge’nin küçük ve orta ölçekli rüzgar enerjisi uygulamalarÕna yönelik potansiyelinin tespit
edilmesi için arazi bazlÕ rüzgar hÕzÕ ölçümlerinin yapÕlarak bölgeye özel rüzgar atlasÕ hazÕrlanmasÕ ve
verilerin analizi
S-5.3. MTA tarafÕndan uzun yÕllardÕr gerçekleútirilemeyen bölgesel jeotermal kaynak potansiyel
çalÕúmalarÕnÕn baúlatÕlmasÕ
S-5.4. EøE tarafÕndan henüz baúlatÕlamayan mikro-HES uygulama potansiyelinin belirlenmesi
S-5.5. Bölgede Yenilenebilir Enerji alanÕnda tasarÕm ve danÕúmanlÕk hizmetleri sunacak úirketlerin
kuruluúlarÕnÕn ve sürdürülebilirli÷inin desteklenmesi
S-5.6. KÕrsal bölge teknolojilerine yönelik fÕrsat ve pazar potansiyelinin belirlenmesi ve tanÕtÕmÕna
yönelik kamu-sanayi-üniversite iúbirli÷inin geliútirilmesi
S-5.8. Bölgedeki teknoparklara yönelik altyapÕnÕn uluslararasÕ úirketleri cezbedecek nitelikte hÕzlÕ ve
nitelikli internet, medya ve Ar-Ge olanaklarÕ ile teúkili ve iúletimi
S-5.9. TRC-2 Bölgesi’nde OSB alanlarÕ ve üniversite kampüsleri baúta olmak üzere temiz enerjili üretim
ve yaúam alanlarÕ konusunda özgün uygulama modelleri oluúturulmasÕ
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SONSÖZ
TRC-2 Bölgesi Yenilenebilir Enerji Üssü olma vizyon ve fÕrsatlarÕnÕ;
1) KÕrsal alan teknolojilerine yönelik kampanyalar (örne÷in 1.000 köye 1.000 güneú enerjili sulama,
1.000 sa÷lÕk oca÷Õna 1.000 PV-BuzdolabÕ, 1.000 gecekonduya, 1.000 PV-aydÕnlatma gibi)
vasÕtasÕyla,
2) Bölge sanayi alanlarÕna yönelik özgün temiz enerji üretimi yaklaúÕmÕ (örne÷in OSB bünyesinde
10 MW gücünde termal güneú santralÕ kurulumuyla hem elektrik hem de tekstil sektörü buhar
ihtiyacÕnÕ karúÕlayacak úekilde) ile,
3) Yenilenebilir enerji sektöründe bakir bir alan olan yan sanayi konusunda akÕlcÕ giriúimlerle
(örne÷in Türkiye’nin ilk güneú santrali olacak Birecik Güneú Enerjisi santralindeki tüm
sehpa/metal iskelet imalatÕ, montajÕ ve kablolamasÕna yönelik hazÕrlÕklarla baúlayarak bu yönde
sektör geliútirmek suretiyle),
4) Da÷ÕtÕk (úebekeden ba÷ÕmsÕz) güç sistemlerine yönelik akÕllÕ iletim hattÕ teknolojisi gibi bakir bir
alana yo÷unlaúarak küçük ve orta ölçekli yenilenebilir enerji uygulamalarÕnÕ henüz teknoloji ve
úebeke yasasÕ açÕsÕndan çok gerilerde olan komúu ülkelere (örne÷in Suriye ve Irak) ihraç etmek
suretiyle,
5) Yenilenebilir enerji yazÕlÕm sektörü gibi bakir bir alanda (örne÷in Harran Üniversitesi’nde
yakÕnda hizmete girecek tasarÕm ve inovasyon amaçlÕ bilgisayar merkezini kullanarak) yetiúecek
nitelikli elemanlarÕn sanal a÷ üzerinden iú almalarÕ suretiyle,
6) KÕrsal alanda modern yaúam ve konaklamayÕ teúvik amaçlÕ güneú köyü, güneú çiftli÷i gibi entegre
uygulamalar vasÕtasÕyla,
7) Tam organik tarÕm ürünleri, temiz enerjili ve sÕfÕr karbonlu tekstil ürünleri ve eko-turizm gibi
bölgenin sürükleyici sektörlerinin katma de÷erini birkaç kat arttÕran, yenilenebilir enerji entegre
çözümlerini tüm dünyada markalaútÕrmak suretiyle,
bir talep piyasasÕ oluúturarak, sadece ùanlÕurfa ve DiyarbakÕr illerinde de÷il tüm GAP Bölgesi’nde
ekonomik bir sÕçrama gerçekleútirmesi mümkündür. Bu sayede ülke standartlarÕ ortalamasÕnÕ
yakalayabildi÷i gibi, tüm dünyada geliúmekte olan bölgeler arasÕnda öncü ve örnek bir model
kurabilecek, tersine göç gibi hayalleri zorlayan bir mucizeyi oluúturabilecektir.
Yenilenebilir Enerji Sektörü ile birlikte, bu sektörü tamamlayÕcÕ konumda bulunan Enerji Verimlili÷i ve
Karbon Emisyonu sektörlerinin ortak noktalarÕndan en çarpÕcÕ olanÕ ise; ‘her üç sektörün de günümüzde
en fazla yatÕrÕm yapÕlan ve istihdam oluúturan sektörler’ pozisyonunda bulunmalarÕdÕr.
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