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 Sevgili okur;

 Yaklaşık üç yıl kadar önce, Taşev Eğitim Kilter ve Gençlik Derneği tarafından 
düzenlenen bir eğitim sırasında, gençlerden gelen bir proje fikri sayesinde başladı 
Recoopgreen Projesi yolculuğu. Proje sürecinin her anı gençlerin enerjisi ile beslendi ve 
gelişti. Uygulama sürecindeki her katılım, her yeni fikir projenin verimliliği ve 
sürdürülebilirliğine önemli katıklar sağladı. Proje süreci kurumsal açıdan keyifli olduğu 
kadar öğretici ve bir o kadar da ilham vericiydi. Proje sürecindeki en temel 
kazanımlardan biri “sürdürülebilir kent konsepti ve sürdürülebilir yaşam modeli” 
kavramını kurumsal açıdan öğrenmiş ve içselleştirmiş olmanın yarattığı fark elbette. Bu 
farkın bundan böyle faaliyetlerimize ve yaşam tarzımıza yansıyacağını belirtmek isteriz. 

 Proje kapsamında yapılan faaliyetler ile ilimizde özellikle gençlerin farkındalık 
düzeyleri artırılmış ve yenilenebilir kaynaklar konusunda bigli sahibi olmaları 
sağlanmıştır. 100 adet birey YEK kaynakları hakkında eğitime dâhil edilmiş ve genç 
girişimci olmalarının önü açılmıştır. Yapmış olduğumuz rüzgârgülü festivali de sosyal 
farkındalığın yapı taşlarından olmuştur. Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması için 
kesinlikle devlet-halk-siviltoplum ve özel sektör karesinin gerekliliği yapılan yurtdışı 
kurum ziyaretlerinde yerinde görüldü. Stratejiler belirlenirken bu durumu göz ardı 
etmemek ve faaliyetleri bu bilinçle tasarlamak yaşanılabilir şehirlerin inşasına önemli 
katkılar sağlamaktadır. Belediye, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve 
kamu kurumlarını tek çatı altında topladığımız bu projede katılımcıların özveri ve bu 
denli uyumlu çalıştığını görmek bizler için gurur vericiydi. 

 Projenin en temel sürdürülebilirlik aracı olduğunu düşündüğümüz bu yayın, 
yenilenebilir enerji temalı pek çok konuyu ele almış olması itibariyle süreç içerisinde elde 
edilen kazanımların paylaşıldığı bir rehber niteliğindedir. Bu rehberin hazırlanmasında 
emeği geçenler başta olmak üzere; projenin hayata geçirilmesi için projeye Finans 
sağlayan Avrupa Birliği Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Sivil Toplum 
Diyaloğu  yetkililerine,  proje ortağı Macaristan’ın Miskolc kentinden Flora and Fauna 
North of Hungary Foundation’ a, Gaziantep Valiliği’ne, Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’na, Gaziantep Üniversitesi ve İpekyolu Kalkınma  Ajansına teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla

TAŞEV Eğitim Kültür ve Gençlik Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanlığı

http://www.recoopgreen.com
http://www.recoopgreen.com
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 Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya 

gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde 
bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak 

geliştirildi.

 Program, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 

kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse 
ediliyor. Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu. 

Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamı.

 Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB 

toplumlarını birbirine yakınlaştıracak, karşılıklı anlayışı güçlendirecek  ve bilgi 
ve deneyim aktarımına imkan sağlayacak birçok farklı alanda, yaklaşık  350 

proje ile 600’ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa; Türkiye ve AB üye 
ülkelerinde geniş bir coğrafyada gerçekleştirilen yüzlerce ortak çalışma ve 

e t k i n l iğ e s a h n e o l d u . P ro g r a m ı n b u g ü n e k a d a r g e r ç e k l e ş e n 
dönemlerinde diyalog projelerine yaklaşık 42.5 milyon Avro destek sağlandı.

Kaynak: siviltoplumdiyalogu.org 
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Proje Adı
Renewable Cooperation and Sustainable Partnerships Between Green Cities.                    

Yenilenebilir Enerji için Sürdürülebilir Ortaklık Projesi 

Paydaşlar

Taşev Eğitim Kültür ve Gençlik Derneği
Flora and Fauna of North Hungary Foundation

Gaziantep Valiliği
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep Üniversitesi
İpekyolu Kalkınma Ajansı

Hedef Kitle
Gaziantep ilinde bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluş çalışanları, STK’lar, üniversite 

öğrencileri, yerel halk projenin hedef kitleleri arasındadır.

Projenin Amacı
Yenilenebilir enerji alanında Avrupa ülkelerindeki iyi uygulama  örneklerini yerinde incelemek, bu 

alanda çalışan kurumlarla ortaklık kurmak, Gaziantep ilinde yenilenebilir enerji konusunda 
faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kapasitelerini güçlendirerek ve gençlerin girişimciliğini 

artırarak ilde bu alanda yapılan çalışmaların sayısını artırmak ve ilin yenilenebilir enerji 
potansiyelini açığa çıkarmak.

Hibe Kaynağı
ReCoopGreen projesi Türkiye ve Avrupa Birliği arasında gerçekleştirilen Sivil Toplum Diyaloğu 

IV- İşletme ve Sanayi Politikası Hibe Programı kapsamında desteklenmektedir. 

Proje Faaliyetleri

Yerel Paydaş Toplantıları

Ankara Çalışma Ziyareti

Macaristan Çalışma Ziyareti

Görünürlük Çalışmaları

Almanya Çalışma Ziyareti

Yenilenebilir Enerji Rehberi 

Web Sayfası Oluşturma

Rüzgar Gülü Etkinliği

Konferans

Gaziantep Uluslararası Eğitim Kursu



RECOOPGREEN SÖZLÜK

13

• European Green Capital: (Avrupa Yeşil Başkenti) Her yıl Avrupa 

Komisyonu tarafından, yeşil şehircilik alanında en başarılı kentlere verilen 

prestij ödülü. 

• EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

• Green City: Avrupa’da “temiz şehir veya yeşil şehir” anlamında kullanılan 

kavram.

• Recoopgreen: Yenilenebilir Enerji için Sürdürülebilir Ortaklık Projesi için 

kullanılan İngilizce proje adı kısaltması.

• Sürdürülebilirlik: Herhangi bir konuda yapılan bir faaliyet veya 

uygulamanın, politik, ekonomik, çevresel ve sosyal düzeyde devamlılık 

gösterebilme düzeyi.

• Sürdürülebilir Kalkınma: Kalkınma planlarının politik, ekonomik, sosyal 

ve çevresel devamlılığın sağlanmasına yönelik hazırlanması ve uygulanması. 

• VAP: Verimlilik Artırıcı Projeler

• YEGM: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel 

Müdürlüğü

• YEK: Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

• YEKDEM: Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması

• Yenilenebilir Enerji: Enerji ihtiyaçlarının çevreye ve doğaya zarar vermeyen 

ve rüzgar, güneş, su ve biyolojik atık gibi doğal araçların yönetilmesiyle elde 

edilen enerji türü.
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Hedef Kitle
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 Günümüzde gelişmiş kent olmanın en önemli kriteri, tüketilen enerjinin kaynağının ne kadarının 

yenilenebilir kaynaklardan elde edildiği... Bu nedenle ülkemizde de bu yönlü önemli gelişmeler 

kaydediliyor. Kalkınma planları, yıllık programlar ve kurumsal politikalar kalkınmada yeşil hamlelerin 

atılmasını sağlıyor. Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik adımların atılmasında şehirlere ve şehir 

yönetimlerine önemli görevler düşmekte. Özellikle de sahip  olduğu sanayisi ve istihdam potansiyeli ile 

öncü durumda olan şehirlere… Yaşadığımız çevre bizlere geçici olarak emanet edilmiş durumda. Bizden 

öncekilerden, bizden sonrakilere bırakmak üzere emanet aldığımız yaşam alanları kalkınma gereksinimleri 

nedeniyle tahribata uğruyor. Sürdürülebilir kalkınma söz konusu tahribatın önüne geçmek üzere 1990’larda 

imzalanmaya başlayan ve günümüzde de devam eden uluslararası anlaşmalarla küresel düzeyde 

uygulanmaya devam ediyor.  Bugün sürdürülebilir kalkınmanın en temel öğelerinden biri, enerjinin 

tükenebilir ve kirletici yakıtlardan değil, yenilenebilir ve temiz kaynaklardan elde edilmesi olarak biliniyor. 

 Gaziantep, mevcut nüfusu ile dünyada nüfusu 1 milyonu geçen yaklaşık 500 şehir arasında 

yer alıyor. Hatta nüfus fazlalığına göre dünyadaki ilk 250 şehir arasında yer aldığı tahmin edilmektedir. AB 

Ülkeleri nezdinde değerlendirecek olursak, eğer Gaziantep Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin şehri olsaydı, 

merkez nüfusları itibari ile Paris, Londra, Berlin, Madrid ve Roma’dan sonra Avrupa’nın 6. Kalabalık kenti 

olacaktı. Gaziantep için nüfusun esas özelliği yüksek olmasından öte yüksek bir hızda artışı kısa sürede 

göstermesi.  Gaziantep bir sanayi kenti ve enerjinin büyük kısmını sanayi kullanıyor. Nüfusu her geçen gün 

hızla artan kentte enerji ihtiyacı da günden güne artıyor.  Şehrin artan enerji ihtiyacının karşılanması için 

atılan hamlelerin, gerek sürdürülebilir kalkınma ekseninde gerekse kalkınma planları ile uyumlu olarak 

atılması şehrin geleceği açısından hayati önem arz ediyor.   Bu noktada kamu kurum ve kuruluşları, özel 

sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yapacağı her çalışma şehrin yaşam kalitesinin yükselmesinde son 

derece önemli.

 Şehirleşmenin ve şehrin sunduğu yaşam 
kalıplarının 20. Yüzyılda ki dönüşümünün en önemli 
unsurları arasında otomobil ve ulaşım imkanlarındaki 
değişim ile insanlığın elektrikle tanışmasını söylesek 
yanlış bir şey söylemiş olmayız. Modern medeniyet 
kendisine yöneltilen “tekniğin medeniyete galebe 
çalması” eleştirisini haklı çıkarmak istercesine küre 
ölçeğinde sorunları (iklim değişikliği, ekonomik krizler, 
yüksek karbon salınımı sürdürülebilirlik ve çeşitliliğin 
azalması) insanlığın önüne koymuş; eko-kent, akıllı 
büyüme, yeşil kalkınma sürdürülebilir yaşam şekilleri 
vb. kavramları hayatın ayrılmaz parçaları haline 
getirmiştir.

İhsan CANPOLAT

Gaziantep Valiliği Planlama Uzmanı
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 “Green City” yani “Yeşil Şehir” kavramı Avrupa’nın enerji politikalarını 

yenilenebilir enerjiye yönlendirmesi nedeniyle giderek yaygınlaşan bir kavram. “Green 

City” kavramı, enerji kullanımını çeşitli tedbirler yoluyla azaltan, ihtiyaç duyduğu 

enerjiyi sahip olduğu yenilenebilir kaynakları harekete geçirerek karşılayan, sosyal 

düzeyde halkın sürdürülebilir yaşam tarzı benimsemesine katkıda bulunan bir şehir 

yönetimi anlayışıdır. “Yeşil Şehir” olma yolunda ilerleyen kentler, yerel, ulusal ve 

uluslararası düzeyde, şehirlerde ve altyapı alanlarında daha yeşil alanlar oluşturma 

yönünde daha yoğun bir şekilde birlikte çalışmaktadır. Bu tip bir yönetim anlayışı 

içerisinde, kamu kurum ve kuruluşlarının her kademesindeki yöneticilerinin, sivil 

toplum kuruluşlarının, özel sektörün ve yerel halkın bilinçli ve uyum içinde faaliyet 

göstermeleri esastır. Bu anlayış şehirde yaşam kalitesini yükselttiği gibi, şehre ayrıcalıklı 

bir konum kazandırıyor. Avrupa Komisyonu 2010 yılından bu yana “sürdürülebilirlik” 

kavramını bir hayat tarzına dönüştürmek isteyen şehirleri “Avrupa’nın Yeşil Başkenti” 

olarak ödüllendirmekte. Kendilerini “Green City” olarak tanımlayan pek çok şehir, 

bugün Avrupa’nın Yeşil Başkenti olabilmek için sürdürülebilir adımlar atmaya devam 

ediyor.     Hedeflerini  “Yeşil Şehir” konsepti çerçevesinde gerçekleştirmek isteyen bu 

şehirler her yıl yenilenebilir enerji alanında yapılan faaliyetlerin sayısını her geçen gün 

artırıyor. 

 Günümüz kentleşme eğiliminin 

devam e tmes i durumunda , dünya 

nüfusunun % 70'i 2050 yılına kadar kentsel 

alanlarda yaşayacak gibi görünüyor. Bu 

d u r u m şe h i r l e r i n d a h a t e m i z v e 

y a ş a n ı l a b i l i r m e k a n l a r h a l i n e 

dönüştürülmesi için tedbir alınmasını 

zorunlu kılıyor. Hızla artan şehirleşme, 

sanayinin çevre üzerine olumsuz etkisi ve 

enerjide dışa bağımlılık gibi nedenler, 

dünyada enerji politikalarının hızla 

değişmesindeki en önemli etkenlerdendir. 

Özgür DEMİREZER

TAŞEV Yönetim Kurulu Başkanı
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  2010'da kuruluşundan bu yana dokuz şehir, Avrupa 
Yeşil Başkenti ünvanına layık görüldü. İlk olarak 
Stockholm, İsveç’in elde ettiği ödülün sahipleri sırasıyla:  
Hamburg, Almanya (2011); Vitoria-Gasteiz, İspanya 
(2012); Nantes, Fransa (2013); Kopenhag, Danimarka 
(2014); Bristol, İngiltere (2015); Ljubljana, Slovenya 
(2016); Essen, Almanya (2017); ve Nijmegen, Hollanda 
(2018). Avrupa komisyonunca yayınlanan habere göre: 
Avrupa Yeşil Başkenti Ödülü (EGCA) 2019 için öne çıkan 
beş finalist, Ghent (Belçika), Lahti (Finlandiya), Lizbon 
(Portekiz), Oslo (Norveç) ve Tallinn (Estonya). 

• http://thegreencity.com/

• http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-
content/uploads/2014/04/Shortlist-for-EGCA-2019-and-
EGL-2018-Announced.pdf

 Avrupa Yeşil Başkenti adı her 
yıl çevre, sosyal ve ekonomik 
sürdürülebilirliğe olan bağlılığı 
nedeniyle 100 000'den fazla 
nüfusa sahip bir Avrupa kentine 
verilmekte.

http://thegreencity.com/
http://thegreencity.com/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2014/04/Shortlist-for-EGCA-2019-and-EGL-2018-Announced.pdf
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2014/04/Shortlist-for-EGCA-2019-and-EGL-2018-Announced.pdf
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2014/04/Shortlist-for-EGCA-2019-and-EGL-2018-Announced.pdf
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2014/04/Shortlist-for-EGCA-2019-and-EGL-2018-Announced.pdf
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2014/04/Shortlist-for-EGCA-2019-and-EGL-2018-Announced.pdf
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2014/04/Shortlist-for-EGCA-2019-and-EGL-2018-Announced.pdf
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•Şehir Ekosistemini Koruma 

•Yenilenebilir Enerji Yatırımların Artırılması

•Karbon Salınımının Azaltılması

•Biyolojik Çeşitliliği Koruma

•Ağaçlandırma

•Yeşil Çatı Uygulamaları

•Enerji Tasarrufu

•Yeşil Endüstri

•Tarımda Yenilenebilir Enerji Kullanımı

•Sürdürülebilir Yaşam Modeli

•Örnek Bina Modelleri

•Hava Kalitesi 

•Yaygın Bisiklet Kullanımı

•Toplu Taşımayı Teşvik 

•Vatandaş Girişimi

•Stratejik Şehir Planlaması

•Kaynakların Optimum Düzeyde Kullanımı

•Yenilenebilir Enerjinin Sektörel Entegrasyonu

•Yoğun Tasarruf Eğilimi
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 Avrupa Birliği enerjisinin %55’ini ithal etmektedir 2023’a gelindiğinde bu oranın 

%70’e çıkması beklenmektedir. Diğer taraftan 2030’lu yıllarda AB doğal gazın %84’ünü, 

petrolün %94’ünü ve kömürün %59’unu ithal eder hale gelecektir. Enerjide yüksek 

orandaki dışa bağımlılığın AB için risk teşkil etmesinin yanı sıra bu kaynakların fosil 

yakıtlar olması 2020,2030 ve 2050 AB çevre politikaları ve Kyoto Protokolü açısından 

yenilenebilir enerji odaklı eylem planları ana enerji ekseni haline gelmiştir. Bu gün AB 

enerjisinin yaklaşık %8.5’ini yenilenebilir enerjiden karşılamaktadır. Enerji arz güvenliği 

ve dışa bağımlılık ve çevresel etkenler AB enerji politikalarının ana unsurlarını 

oluşturmaktadır. 2020 planlarına göre AB karbon salınımını %20-30 oranında azaltmak, 

enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji oranlarını da %20 arttırmayı planlamaktadır. 2030 

planlarına göre ise karbon salınımını %47 azaltmak, enerji verimliliğini %30 arttırmak ve 

elektriğin %15’ini Avrupa içindeki ülkelerde dolaşımı hedeflenmektedir. Avrupa planlı, 

muhteviyatlı ve sürdürülebilir bir büyüme planlamaktadır fakat enerji verimliliği 

hedeflenen düzeylere endüstri dışında gelememiştir. 

Dünya enerji tüketiminde sürekli 

artış yaşanmaktadır. 2020-2035 

projeksiyonunda artan nüfus ve 

endüstrileşme ile bu artışın Çin ve 

OECD dışındaki ülkelerde daha 

fazla olacağı öngörülmektedir. 

Avrupa Birliği ülkeleri için de 

nispeten artışın devam etmesinden 

çok AB üyesi ülkelerin enerjide 

dışa bağımlılıkları artacaktır.

Mustafa AKYOL

JEOLOG
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2050 YILI İÇİN HAYAL EDİLEN AVRUPA

Enerji verimliliği açısından en sorunlu alan taşımacılık olup  bu yüzden gelecek 
planlamalarında elektrikli araçlara geçiş ön sırayı almaktadır. 2050 yıllarına gelindiğinde ise 
karbon salınımını %85-90 azaltarak 1990’lı yıllardaki seviyeye düşürmek hedeflenmektedir. 
2050 yol haritası kapsamında bazı hedefler konulmuş ve AB üyesi ülklerin münferit hedefleri, 
üye ülkelerin Ulusal Yenilenebilir Enerji planını imzalaması, istatistiklerin transferi, elektriğe 
yenilenebilir enerjiden ulaşmak ve biyokayıtlar olarak planlamalar yapılmıştır.

2050 yılında %100 yenilenebilir enerji hedefi koyan Avrupa bu anlamda:

Tamamen liberal bir enerji marketi,

Akıllı ağlar ve şehirler,

Hibrit enerji çözümleri,

Tüm fosil yakıt ve nükleer enerjiden uzak,

Avrupa kapsamında karbon vergisi,

Ulaşımda petrolden elektrik ve hidrojen yakıtlarına geçerek %100 yenilenebilir enerji 
kullanmayı hedeflemektedir.

https://europa.eu/european-union/topics/energy_en http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/
ALL/;ELX_SESSIONID=pXNYJKSFbLwdq5JBWQ9CvYWyJxD9RF4mnS3ctywT2xXmF
YhlnlW1!-868768807?uri=CELEX:52011DC0885

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy

https://europa.eu/european-union/topics/energy_en
https://europa.eu/european-union/topics/energy_en
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=pXNYJKSFbLwdq5JBWQ9CvYWyJxD9RF4mnS3ctywT2xXmFYhlnlW1!-868768807?uri=CELEX:52011DC0885
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=pXNYJKSFbLwdq5JBWQ9CvYWyJxD9RF4mnS3ctywT2xXmFYhlnlW1!-868768807?uri=CELEX:52011DC0885
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=pXNYJKSFbLwdq5JBWQ9CvYWyJxD9RF4mnS3ctywT2xXmFYhlnlW1!-868768807?uri=CELEX:52011DC0885
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=pXNYJKSFbLwdq5JBWQ9CvYWyJxD9RF4mnS3ctywT2xXmFYhlnlW1!-868768807?uri=CELEX:52011DC0885
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=pXNYJKSFbLwdq5JBWQ9CvYWyJxD9RF4mnS3ctywT2xXmFYhlnlW1!-868768807?uri=CELEX:52011DC0885
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=pXNYJKSFbLwdq5JBWQ9CvYWyJxD9RF4mnS3ctywT2xXmFYhlnlW1!-868768807?uri=CELEX:52011DC0885
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YENİLENEBİLİR 
ENERJİ
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 Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yüksek basınç ve sıcaklıkta hidrojen gazının 
helyuma dönüşmesi şeklinde meydana gelen nükleer füzyon işlemi sonucu ortaya çıkan ışıma 
enerjisidir. Güneşin bir saniyede ürettiği enerji miktarı, insanlığın şimdiye kadar kullandığı 
enerji miktarından fazladır. Güneşten ışın olarak çıkan ve uzaya yayılan enerji çeşitli dalga 
boyları halinde dünyaya ulaşır. Dünya, güneşten gelen enerjinin sadece milyarda birini alır. 
Dünya atmosferinin dışında güneş enerjisinin ışınım şiddeti, yaklaşık olarak 1370 W/m² 
değerinde olup bu miktarının bir kısmı atmosferde emilerek kayboluyor, bir kısmı ise 
atmosferde kırılarak yeryüzüne ulaşıyor. Dünya yüzeyine ulaşan miktar 1000 W/m2.

 Hızlı nüfus artışı ve sanayileşmedeki hızlı 
gelişmeler enerji ihtiyacındaki artışı da 
beraberinde getirmiştir. Enerjinin çevresel 
kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak 
sağlanabilmesi için güneş  enerjisi, rüzgar enerjisi, 
biyokütle, hidroelektrik ve jeotermal enerji gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç vardır. 
Güneş,  %80 hidrojen, %18 helyum, %2 diğer 
gazlardan oluşan orta büyüklükte bir yıldızdır. 
Güneşin içinde sıcaklık 20000000 kelvin, 
yüzeyinde ise 6000 0kelvin’dir.

Yrd.Doç.Dr. SERAP SÜR ÇELİK
Gaziantep Üniversitesi 
Enerji Sistemleri Mühendisliği 
Bölüm Başkanı
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 Yıllık bazda, Türkiye'de bu değer 1.100 kWh/m2*yıl ile 1.300 kWh/m2*yıl 
arasında değişmekle beraber, çöllerde 2.500 kWh/m2*yılı bulmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında Türkiye’de güneş  enerjisi uygulamalarının artmasının gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. Güneş enerjisi sistemleri, yöntem, malzeme ve teknolojik 
düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana grupta incelenebilir:

1- Güneş Enerjisi Isıl Uygulamalar : Bu sistemlerde öncelikle güneş enerjisinden 
ısı elde edilir. Bu ısı enerjisi doğrudan kullanılabileceği  gibi elektrik üretiminde de 
kullanılabilir.

Kullanım sıcak suyu eldesi
Bina ısıtılması-soğutulması
Sera ısıtılması
Tarım ürünlerinin kurutulması
Yüzme havuzu ısıtılması
Güneş ocakları ve fırınları
Deniz suyundan tatlı su eldesi
Tuz üretimi
Sulama
Toprak solarizasyonu
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2- Güneş  Enerjisi Elektrik Uygulamaları- Güneş  Pilleri: Fotovoltaik piller de denen 
bu yarı-iletken malzemeler güneş ışığını doğrudan elektriğe çevirirler.

Doğrudan elektrik üretimi,

Haberleşme istasyonları, kırsal radyo, telsiz ve telefon sistemleri,

Petrol boru hatlarının katodik koruması,

Metal yapıların (köprüler, kuleler vb) korozyondan koruması,

Elektrik ve su dağıtım sistemlerinde yapılan telemetrik ölçümler, hava gözlem 

istasyonları,

Bina içi ya da dışı aydınlatma,

Dağevleri ya da yerleşim yerlerinden uzaktaki evlerde TV, radyo, buzdolabı gibi elektrikli 

aygıtların çalıştırılması,

Tarımsal sulama ya da ev kullanımı amacıyla su pompajı,

Orman gözetleme kuleleri,

Deniz fenerleri,

İlkyardım, alarm ve güvenlik sistemleri,

Deprem ve hava gözlem istasyonları,
İlaç ve aşı soğutma için kullanılmaktadır.

Kaynaklar

http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/g_enj_tekno.aspx

http://eng.harran.edu.tr/~hbulut/Gunes1.pdf

 Dünyadaki kurulu güneş enerjisi 

sektöründe başı İspanya çekmektedir. 

Almanya en çok güneş pili teknolojisinin 

üretildiği ülke olarak kullanımda da öncü 

olduğunu ikinci en büyük kurulu güç 

oranıyla göstermektedir. 

http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/g_enj_tekno.aspx
http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/g_enj_tekno.aspx
http://eng.harran.edu.tr/~hbulut/Gunes1.pdf
http://eng.harran.edu.tr/~hbulut/Gunes1.pdf
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 Büyük  savaş  gezegene  karşı  yürütülüyor.  Bu  savaşın  kökleri,  ekolojik  ve  etik 

sınırlara,  yani  eşitsizliğin,  açgözlülüğün  ve  tekelleşmenin  sınırlarına  saygı göstermeyen bir 

ekonomiye uzanıyor.” Vandana Shiva yeryüzüyle barış  yapmanın çok önemli etik ve ekolojik bir 

zorunluluk olduğunu “Yeryüzüne Karşı Savaşı Sona Erdirme Vakti” isimli makalesinde böyle 

ifade ediyordu. Dünya ortak  bir  mülktür çünkü insanoğlunun tüm zamanlar boyunca yaşamını 

geçirdiği tek mekandır. İnsanoğlunun daha fazla kazanma  hırsı ve doğayı  kirleten  yapısı  

ekolojik  dengeleri bozmaktadır. Modernizmin insanı sömüren ve yoksullaştıran karakteri, çevre 

için de geçerlidir. Daha fazla kazanmak ve tüketmek adına doğanın dengesi altüst edilmektedir. 

Toplumların  ilerleme  ve kalkınmalarında temel itici güç olan enerji yaşantımızın 

vazgeçilmezidir. Bu anlamda, enerji üretimi, kaynaklara erişim, enerji güvenliği gibi konularla 

birlikte siyasetin de temel belirleyeni durumundadır. Bu nedenle yenilenebilir enerji 

kaynaklarının önemi gün geçtikçe artıyor.

 Rüzgar enerjisi; doğal, yenilenebilir, temiz ve sonsuz bir güç olup, kaynağı güneştir. 

Güneşin dünyaya gönderdiği enerjinin %1-2 gibi küçük bir miktarı rüzgar enerjisine 

dönüşmektedir. Güneşin, yer yüzeyini ve atmosferi homojen ısıtmamasının bir sonucu olarak 

ortaya çıkan sıcaklık ve basınç farkından dolayı hava akımı oluşur. Bir hava kütlesi mevcut 

durumundan daha fazla ısınırsa atmosferin yukarısına doğru yükselir ve bu hava kütlesinin 

yükselmesiyle boşalan yere, aynı hacimdeki soğuk hava kütlesi yerleşir. Bu hava kütlelerinin yer 

değiştirmelerine rüzgar adı verilmektedir. Rüzgâr, Güneş  radyasyonunun yer yüzeyini farklı 

ısıtmasından kaynaklanır. Yer yüzeyinin farklı ısınması, havanın sıcaklığının, neminin ve 

basıncının farklı olmasına, bu farklı basınç da havanın hareketine neden olur. Dünyaya ulaşan 

güneş enerjisinin yaklaşık %2'si kadarı rüzgar enerjisine çevrilir. 

Yrd.Doç.Dr. Adem ATMACA

Gaziantep Üniversitesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi
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 Antik çağdan bu yana insanlar rüzgar enerjisi kullanmaktadır. M.Ö 1700 yıllarında Babil 

Kralı Hammurabi Mezopotamya’yı sulamak için rüzgar enerjisini kullanmıştır. Yüzyıllar boyunca 

yel değirmenleri rüzgar gücünü kullanan mekanik uygulamalar olmuştur. Yel değirmenleri 

günümüzde de sulama ve pompalamada kullanılmaktadır. Rüzgar türbinleri, rüzgardaki hareket 

enerjisini önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Enerji 

elde etmek amacıyla kullanılan rüzgar türbinleri gelişen teknolojiyle beraber çeşitli değişiklikler 

geçirmişlerdir. 1960'larda Almanya'da Profesör Ulrich Hutter'in tasarladığı rüzgar türbinleri iki 

kanatlıydı ve fiberglas  ve plastik maddelerden yapılmıştı. 1980'lede farklı türbin şekilleri ortaya 

çıkmıştır. Düşey eksenli ve yatay eksenli türbinlerin çeşitli modelleri üretilmiştir. Bu tarihlerde 

türbinlerdeki kanat sayısı 3'e yükselmiştir. 

HER YÖNÜYLE RÜZGAR ENERJİSİ 

Temizdir.

Yenilenebilir.

Enerji güvenliği sağlar.

Hava kirliliği sorununu azaltır.

İklim değişikliği sorununa çözüm sağlar.

Yakıt maliyetleri yoktur.

Yakıt ithalini önler.

İthalat bağımlılığı yoktur.

Çabuk kurulur.

Rüzgar türbinleri, patlama yapmaz ve radyasyon yaymazlar.

RES’lerin kurulduğu alanlarda tarım ve hayvancılık yapılabilir.

Rüzgar türbinlerinin verimleri düşüktür.

İlk yatırım maliyetleri diğer  yenilenebilir  enerji kaynaklarına göre daha yüksektir.

Sürekli değişen rüzgar hızları elektrik üretim miktarında düzensizliklere sebep olur.

Radyo ve TV alıcılarında parazitlenmeye sebep olur bundan dolayı şehre yakın yerlerde 
kurulması uygun değildir.

Rüzgar potansiyeli yüksek olan yerler genellikle şebeke hatlarına uzak olduğu için enerji 
nakil hatları oluşturulmasında yüksek maliyetlere sebep olur.
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Yrd.Doç.Dr. Fatih BALCI

Gaziantep Üniversitesi 

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Biyokütle Enerjisi organik maddelerin 

biyolojik yöntemler kullanılarak yakıt 

ve elektrik elde edilmesi olarak 

tanımlanabilir. Yenilenebilir Enerji 

kaynakları içinde en büyük paya sahip 

alan biyokütle enerjisi olarak ifade 

edilmektedir. Biyokütle enerjisi 

organik içeriğe sahip olan odun 

artıkları, kâğıt endüstrisi artıkları, 

zirai artıklar, gıda artık ve atıkları gibi 

kaynaklardan elde edilmektedir. 

Yenilenebilir enerji kaynakları 

içerisinde önemli bir yer tutan 

biyokütle enerjisi sürdürülebilir enerji 

üretim modelleri içerisinde çevre ve 

enerji bakımından oldukça önemli bir 

yer tutmaktadır. 
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 Bitkisel bazlı biokütle genel olarak selüloz, hemiselüloz ve lignin olmak üzere üç 

kimyasal yapıya sahiptir. Bu yapılar H2, O2 ve C’ dan oluşmaktadır. Hidrojen, sülfür ve 

metaller az miktarda içerilmektedir. Hayvansal kökenli biokütle ise yağ  ve protein 

yapılarından oluşmaktadır. Bitkisel kökenlilerden ayrı oranlarda olmak üzere bu yapılar da 

H2, O2 ve C den oluşmaktadır. Azot, sülfür ve metaller bitkisel kökenlilere göre daha 

fazladır.

Özellikle hayvansal katı atıklar biyolojik arıtıma tabi tutulduktan sonra biyogaz (%65 metan, 

%35 CO2) üretimi için ideal kaynak olarak görülmektedir. Elde edilen biyogaz ise gerek 

elektrik gerekse ısı üretimi için önemli enerji girdisi olarak fayda sağlamaktadır. Anaerobik 

arıtma teknolojisi yaygın olarak kullanılan diğer arıtma yöntemlerine göre daha az enerji ve 

besin gerektirmesi, daha düşük işletme maliyetine sahip olması, mevsimsel işletim olanağı 

sunması ve üretilen metan gazının ısı ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılması gibi 

nedenlerden dolayı daha fazla tercih edilmektedir. Anaerobik arıtma sonucu elde edilen metan 

gazı biyogaz olarak kazanlarda yakılmakla buhar üretiminde veya gaz motorlarında yakılarak 

elektrik üretiminde kullanılabilmektedir. 
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 Biyokütle ve biyogaz üretim teknolojilerinin gelişmesi ve yayınlaşması sürdürülebilir 

çevre anlayışı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı bakımından ülkemiz için büyük 

önem arz etmektedir. Biyokütle teknolojisini kullanan işletmelerin organik maddelerin 

kaynaklarına yakın yerlerde kurulması gerekmektedir. Bu durum kırsal kalkınma açısından bir 

fırsat olarak görülebilir. Ancak ülkemizde bu alanda daha fazla araştırma-geliştirme 

yapılmasına ihtiyaç vardır. Biyokütle işleyen ve enerji üreten tesisler bölgesel olarak 

hayvancılığın teşvik edilmesine ve bitkisel üretimin artmasına katkıda bulunacaktır. Zira bu 

tesisler bir yandan bitkisel ve hayvansal organik atıkları kullanırken, diğer yandan yerelde 

enerji üretimi yaparak daha ucuz, sürdürülebilir ve birbirine bağımlı üretim modelinin 

gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca arıtma tesislerinden çıkan suyun ve içerdiği besin 

maddelerinin tarımsal sulamada değerlendirilmesi, elde edilen çamurun ise gübre olarak 

kullanılması ile tarımsal üretime katkı sağlayacaktır. 

Kaynaklar: 

Kaynak: solarenerji.com 

Tolay, M., Yamankaradeniz, H., Yardımcı, S., & Reiter, R. (2008). Hayvansal atıklardan biyogaz 

üretimi.

Kapluhan, E. (2014). Enerji coğrafyası açısından bir inceleme: biyokütle enerjisinin dünyadaki ve 

Türkiye’deki kullanım durumu.

Kalelioğlu, K. (2013). Yaşanabilir Dünya için Yenilenebilir Enerji Kaynakları. solarenerji.com

Koçer, N. N., & Ünlü, A. (2007). Doğu Anadolu Bölgesinin Biyokütle Potansiyeli ve Enerji Üretimi. 

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 175-181.
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Jeotermal Enerji Nedir?

Jeotermal enerji yerkürenin iç ısısıdır. Bu ısı merkezdeki sıcak 
bölgeden yeryüzüne doğru yayılır.
Jeotermal kaynakların üç önemli bileşeni vardır: 
1. Isı kaynağı,
2. Isıyı yeraltından yüzeye taşıyan akışkan,
3. Suyun dolaşımını sağlamaya yeterli kayaç geçirgenliği.
Jeotermal alanlarda sıcak kayaç ve yüksek yeraltı suyu sıcaklığı normal 
alanlara göre daha sığ yerlerde bulunur.

Kaynak: www.eie.gov.tr

 

HES Nedir?

Hidroelektrik santrallar (HES) akan suyun gücünü elektriğe 
dönüştürürler. 

- Yenilenebilir kaynak olan sudan enerji elde etmeleri,
- Sera gazı emisyonu yaratmamaları,
- İnşaatın yerli imkanlarla yapılabilmesi,
- Teknik ömrünün uzun olması ve yakıt giderlerinin olmaması,
- İşletme bakım giderlerinin düşük olması,
- İstihdam imkanı yaratmaları,
- Kırsal kesimlerde ekonomik ve sosyal yapıyı canlandırmaları 

http://www.eie.gov.tr
http://www.eie.gov.tr
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 CBS (Cyber Physical System) adını nadiren dutduğumuz, makine, bilgisayar ve 

elektrik prensiplerinin yazılım desteği ile birleştiği ve çevrimiçi kalmak kaydıyla fiziksel ortamda 

yapılan işlerin sanal ortamda yapılmasını sağlayan bir mühendislik çalışma alanıdır. Son yıllarda 

bazı sektörler yatırımlarını bu alanda hızlandırmışlardır. Yakın zamanda ürün olarak hayatımıza 

girecek CBS bazlı çalışmalar şu şekilde sıralanabilir.

 Sürücüsüz Araba Sistemleri,

 Proses kontrol Sistemleri

 Robotik Sistemler

 Enerjide Akıllı Şebeke (Smart Grid)

 IoT ile Çözümlenen Enerji Tasarruflu Sistemler

 Çoğunlukla Etkileşime Dayalı Hızlandırıcı Platformlar

Bahadır Çiloğlu

Makine Mühendisi

AKILLI ŞEBEKELERİN ETKİ ALANI 

K a y n a k . h t t ps : / /www.goog l e . com. t r /webhp?sou rce i d=ch rome-

instant&rlz=1C1CHZL_enTR687TR687&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=solar+energy

IoT(Internet of Things) 

https://www.google.com.tr/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CHZL_enTR687TR687&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=solar+energy
https://www.google.com.tr/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CHZL_enTR687TR687&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=solar+energy
https://www.google.com.tr/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CHZL_enTR687TR687&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=solar+energy
https://www.google.com.tr/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CHZL_enTR687TR687&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=solar+energy
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 Gaziantep  güneşlenme süresi ve radyasyon değerleri açısından Türkiye’nin önde 

gelen şehirlerinden birisidir. Gaziantep’in yıllık güneşlenme süresi yaklaşık 2.970 saattir. Bu 

da günlük ortalama 8,19 saate denk gelmektedir. Aralık ayı dışında, 4 saatin altında güneş 

ışığı alma ortalamasına sahip ay bulunmamaktadır. Ayrıca Gaziantep, 1.582 KWh/m2-yıl 

değeri ile verimli güneş enerjisi kurulmasının sınırı olan 1500 KWh/m2-yıl’ın üzerinde bir 

güneş radyasyonu değerine sahiptir. 2013 verilerine göre Gaziantep’te konutlarda yılda 

504.367 MW elektrik tüketilmiştir. Gaziantep’te kurulan güneş enerjisi yatırımları, açık arazi 

tesisi nitelikli yatırımlardır. Öz tüketim amacından çok, ticari olarak üret-sat amaçlı üretim 

yapan tesislerdir. Elbette büyük kapasiteli yatırımlar, yüksek miktarlı elektrik üretimleri 

açısından avantajdır. Ancak bu tip yatırımlar yüksek sermaye talebi kadar, geniş alan ihtiyacı 

da doğurmaktadır. Geniş alan talepleri ise ciddi arsa/arazi spekülasyonlarını da beraberinde 

getirmekte ve arsa maliyeti ya da kiralama bedelleri elektrik üretim maliyetinin ciddi bir 

parçasına dönüşmektedir. Oysa ki çatı tip  güneş enerjisi üretimleri, ihtiyaç duyulan yatırım 

miktarlarını düşürdüğü gibi, yatırım alanı maliyetini de sıfıra düşürmektedir. Ayrıca elektrik/

enerji üretimini sıradan vatandaş düzeyine getirerek, enerji üretimini daha demokratik bir 

sürece çevirmektedir. Elektrik fiyatlarının birkaç firmanın, üretim politikasının insafına 

bırakmadan, çok geniş üreticili ve spekülasyonlara kapalı bir sektör oluşmasına neden 

olmaktadır.

Sinan Tütüncüler

Şehir Plancısı
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 300 MW Kurulu güce sahip bir tesis ise yılda 300*1.463.019 = 438.905.700 kMW = 438.905 

MW elektrik üretilebilecektir. 2013 verilerine göre Gaziantep’te konutlarda yılda 504.367 MW 

elektrik tüketilmiştir. Bu şekli ile çatı uygulamalarının, Gaziantep’teki tüm konut amaçlı elektrik 

tüketimini, %89-90 seviyelerinde karşılayabileceğini göstermektedir.

 Çatılarda kullanım oranının artması ya da giderek yeni bir kullanım alanı olan bina cephesi ve 

balkon cephesi gibi güneş panellerinin kullanım alanlarının genişlemesi ile konutların kendi ihtiyaç 

duydukları elektriği üretmeleri mümkün olabilecektir. Mevcut durumda, Gaziantep’te güneşten enerji 

olarak faydalanılmakta ama bu fayda suyun ısıtılması ile sınırlı kalmaktadır. Bu kullanım tarzı 

Gaziantep’teki yapıların çatılarında büyük bir alan kaplamaktadır. Bu durum Gaziantep’te bu tip 

yatırımların, toplum tarafından kolaylıkla kabul edilebildiğini göstermektedir. Çatı kullanımları ile 

güneş enerjisinden elektrik üretimi yapılabilmesi için, konut sahipleri ya da apartman yönetimlerinin 

yatırımların maliyeti ve yasal prosedürleri hakkında yeterli bilgilendirmenin yapılması 

gerekmektedir. Bunun yapılabilmesi için yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili 

danışmanlık firmalarının devreye girmesi son derece önemlidir. Özellikle yerel yönetimler ve 

kuruluşlar tarafından örnek yatırımlara öncülük edilmesi ve teşvik edici kredilendirme sistemlerinin 

yaratılması da, yatırımların hızlanmasını sağlayacaktır. Gaziantep’te güneş enerjisi üretimini, her bir 

bina düzeyinde yaygınlaştırmayı sağlayacak çatı kullanımları, beraberinde çok ciddi bir sektör 

oluşmasına ve dolayısı ile bu sektörün ciddi bir istihdam alanı yaratacağı da ortadadır.

Gaziantep’te 2016 yılı itibari ile 400.000 hane 

olduğu tahmin edilmektedir. 400.000 hanenin 

yaklaşık 80.000 binaya tekabül ettiği tahmin 

edilebilir. Konut amaçlı 80.000 binanın, ortalama 

250 m2 yerleşim alanı, dolayısı ile çatı alanına 

sahip olduğu düşünüldüğünde, Gaziantep’te 

20.000.000 m2 çatı alanı olduğu tahmin edilebilir. 

Bu çatı alanının %30’sinin güneş enerjisi 

açısından kullanıldığı düşünüldüğünde, 6.000.000 

m2 (6000 dönüm) yatırım alanı oluşabilmektedir. 

20 dönüm alanda bir yılda 1 MW elektrik 

ü r e t i l e b i l d i ğ i d ü ş ü n ü l d ü ğ ü n d e , ç a t ı 

kurulumlarından bir yılda (6.000 dönüm/20 

dönüm)= 300 MW kurulu güce sahip tesis kurmak 

mümkün olabilecektir.
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• Şekilde belirtilen kurulum aşaması için iş planını şu 

şekilde yapabilir: 

• Fotovoltaik panellerin üzerine montaj edileceği 

konstrüksiyon sistemi projeye uygun şekilde yapılıp, 

yapılan tüm montaj setleri tekrar kontrol edilmelidir. 

Fotovoltaik paneller konstrüksiyon üzerine 
monte edilmelidir. 

• Tüm OG ve trafo bağlantıları yapılması. 
• Baştan itibaren her noktanın tekrar kontrol 

edilmesi gerekir. 

Panellerin birbirine monte edildiği 
kontakların resimleri aşağıda yer almaktadır.

Güneş'in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan güneş enerjisi 
çevresel olarak temiz bir birincil enerji kaynağı olarak kendini kabul 
ettirmiştir. Kullanımı günden güne yaygınlaşan güneş enerji sistemleri 
farklı beat  ve özelliklerde sahalara uygulanabilmektedir. Aşağıda güneş 
enerjisinin asha uygulamasına ilişkin bilgiler genel hatlarıyla verilmiştir.

Yunus Emre Temel

Fizik Mühendisi 
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Dünya'nın en büyük biyokütle yakıtlı enerji santrali olan Tilbury, 750 MW'a kadar enerji üretme 

kapasitesine sahip. Santral, elektrik üretmek için ahşap  balyalarını yakıyor ve 2015'de 

kapatılması planlanan Tilbury'nin eskiyen kömür yakıtlı enerji santralinin yakınında yer alıyor.

Dünyanın İlk “Güneş Panelli" Yolu/ 
Fransa
Normandiya’nın Tourouvre-au-Perche 
köyünde 1 kilometrelik güneş panelli yol 
yapıldı. Yaklaşık 100 kilometrekare alanı 
kaplayan ve 5.2 milyon dolara mal olan 
panel, silikon teknolojisi ile zenginleştirildiği 
için tır gibi büyük araçlardan bile zarar 
görmeyecek. Eğer beklenilen sonuçlar 
alınırsa, 1.000 kilometrekarelik bir yol yapım 
çalışması daha başlatılacak.

Vildan Demirkıran
Araştırmacı
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45  km2' ye yayılan 102 türbinlik 
Walney Rüzgar Çiftliği, yakın 
zamanda Dünya'nın en büyük açık 
deniz çiftliği konumuna geldi. 
Çiftlik, 367.2 MW maksimum 
üretim kapasitesine sahip olmakla 
birlikte, türünün en hızlı rüzgar 
çiftliği olma özelliğini de taşıyor.

1966 yılında Rance nehrinde inşa 
edilmiş olan Dünya'nın ilk gelgit 
enerjisi istasyonu, 40 yıl boyunca 
Dünya'nın en büyüğü olarak 
anılmasının ardından, şu an Dünya 
ikincisi konumunda bulunuyor.

Yıllık yaklaşık 600 GWh üretim 
kapasitesine sahip bu istasyon, 24 
türbini tarafından üretilen 240 
MW lık maksimum potansiyeli ile, 

yılda yaklaşık 200.000 ziyaretçiyi 
kendisine çekiyor.

İspanya’da kurulu olan Solnova 
Güneş Santrali, güneş ışınlarının 
aynalarla dev bir kulenin tepesine 
yansıtılması ve elde edilen ısının 
bir buhar türbinini döndürmesi ile 
elektrik üretilmesi esasına dayanır. 
CSP (Concentrated Solar Power) 
adı verilen bu teknoloji ile 
güneşten dolaylı bir şekilde 

 Dünya teknoloji devlerinden Amazon (amazon.com) 

Amerika’da 5 yerleşkesinin çatısına toplam 41 MW güneş enerjisi 
santrali kuracak. California, New Jersey, Maryland, Nevada ve 
Delaware’deki yerleşkelerinde 2017 sonuna kadar tamamlanacak 
olan proje, Amazon’un 2020 sonunda kadar dünyadaki 50 
yerleşkesinin tamamında temiz enerji kullanımına geçmesi hedefinin 

de bir adımı.

 Kuzey ve kuzeybatı Avrupa 
ülkeleri Danimarka, Almanya ve 
Hollanda, rüzgâr enerjisi üretilen 
Kuzey Denizi'nde yapay enerji adası 
oluşturacak.

 Danimarka Enerji Nakil 
S i s t e m i i ş l e t m e c i f i r m a s ı 
Energinet.dk ile Hollanda ve 
Almanya'daki firma TenneT'nin 
Kuzey Denizi'nde yapay bir enerji 
adası oluşturma konusunda anlaştığı 
belirtiliyor.

 İ n g i l t e r e ' n i n d o ğ u 
kıyısından 100 kilometre açıkta 
olacağı iddiaları konuşulan yapay 
adanın limanı olacağı ve açık 
denizde kurulmakta olan rüzgâr 
türbinleri için malzeme taşıma 
masraflarını düşüreceği belirtiliyor.
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 Bugün pek çok çiftçi 
e t a n o l y a p m a k i ç i n m ı s ı r 
yetiştirerek yenilenebilir enerji 
elde etmektedir. 

 Rüzgar enerjisinden ve 
biyokütle enerjisinden yararlanan 
çif tçi ler uzun vadeli enerj i 
ihtiyaçlarını en ekonomik yolla 
kazanmaktadır. Yenilenebilir enerji 
ve tarım sürekli kazanan ve 
sürdürülebilir bir kombinasyondur. 
Tarımda yenilenebilir enerji 
kaynakları çiftçiler için “yakıt” 
görevi görmekle birlikte ek bir 
gelir kaynağıdır aynı zamanda. 
ABD Enerji Bakanlığı'na göre, 
rüzgar enerjisi tek başına 2020'ye 
kadar çiftçilere ve kırsal alan 
sahiplerine 80.000 yeni iş ve 1.2 
milyar dolar yeni gelir sağlayabilir. 
Yenilenebilir enerji kirliliğin, 
küresel ısınmanın ve ithal yakıtlara 
bağımlılığın azaltılmasına da 
yardımcıdır. Rüzgar gücü, güneş 
ve biyokütle enerjisi  tarımda 
kullanılan başlıca yenilenebilir 
k ay n ak l a r d ı r. Ç i f t l i k l e r s u 
pompalamak ve elektrik üretmek 
için rüzgar enerjisini geçmişte de 
kullanmışlardır. Son zamanlarda 

g e l i şe n t e k n o l o j i , e l e k t r i k 
şirketlerine ve tüketicilere güç 
sağlamak için çiftliklerde ve 
çiftliklerde büyük rüzgar türbinleri 
kurulmasının önünü açtı. Görünen 
o ki modern yel değirmenleri 
gelecekte çiftçiler için vazgeçilmez 
gelir kaynağı olmayı sürdürecek.  
Biyokütle enerjisi, bitkilerden ve 
organik atıklardan, bitkiler, ağaçlar 
ve ürün kalıntılarından gübreye 
kadar her şeyden üretilir. Enerji 
yetiştirmek için yetiştirilen ürünler, 
tıpkı yiyecek bitkileri olduğu gibi 
büyük miktarlarda üretilebilir. 
Mısır şu anda en çok kullanılan 
enerji bitkisi iken, switchgrass 
veya kavak ve söğüt gibi hızlı 
büyüyen ağaçlar gibi yerli çayır 
otları gelecekte en popüler olacak. 
Bu uzun ömürlü bitkiler, mısır gibi 
yıllık tarla bitkileri ürünlerinden 
daha az bakım ve daha az girdi 
gerektirir; bu nedenle, üretmek 
d a h a u c u z v e d a h a 
sürdürülebilirdir. Güneş enerjisi 
tar ımda kullanılan bi diğer 
yenilenebilir enerji kaynağıdır. 
Tarımda güneş enerjinin kullanımı 
tasarruf sağlar ve kirliliği azaltır. 
Güneş enerjisi, bir çiftliğin elektrik 

ve ısıtma faturalarını azaltabilir. 
Güneş ısı kolektörleri, bitkileri 
kurutmak, hayvancılık binalarını 
v e s e r a l a r ı ı s ı t m a k i ç i n 
kullanılabilir. Güneş enerjisi ile 
çalışan su ısıtıcıları, mandıra 
temizliği için kullanılabilir ve 
evlerde sıcak su sağlayabilir. 
Fotovol ta ik (güneş ener j i s i 
panelleri) çiftlik faaliyetlerini ve 
uzak su pompalarını, ışıkları ve 
elektrikli çitleri güçlendirebilir. 
Binalar ve ahırlarda yenilenebilir 
kaynaklı enerji kullanımı çiftçiler 
açısından uzun vadede daha 
ekonomiktir. 

 Yenilenebilir enerjinin 
t a r ı m d a k u l l a n ı m ı g i d e r e k 
yaygınlaşmakla birlikte, tarımda 
ç ı ğ ı r a ç a c a k g e l i şm e l e r i 
beraberinde getiriyor. Sidney 
Üniversitesi  robotik bölümü, 
sebzeleri tespit  edebilen, bitkileri 
izleyen ve yabani otları robot 
kollarıyla sökebilen bir güneş 
enerjili çiftlik robotu üretti. 
Ladybird olarak adlandırılan robot 
verimliliği artırmayı ve hasat 
yöntemlerini optimize etmeyi 
amaçlıyor.

Farming the Wind: Wind Power and Agriculture

Growing Energy on the Farm: Biomass Energy and Agriculture

Up with the Sun: Solar Energy and Agriculture

 Yekta Özkan 

Çevre Mühendisi

http://www.ucsusa.org/clean_energy/technology_and_impacts/impacts/farming-the-wind-wind-power.html
http://www.ucsusa.org/clean_energy/technology_and_impacts/impacts/farming-the-wind-wind-power.html
http://www.ucsusa.org/clean_energy/technology_and_impacts/impacts/growing-energy-on-the-farm.html
http://www.ucsusa.org/clean_energy/technology_and_impacts/impacts/growing-energy-on-the-farm.html
http://www.ucsusa.org/clean_energy/technology_and_impacts/impacts/up-with-the-sun-solar-energy.html
http://www.ucsusa.org/clean_energy/technology_and_impacts/impacts/up-with-the-sun-solar-energy.html
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 Gaziantep  Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire 
Başkanlığı bünyesinde kurulan Enerji Yönetimi Şube 
Müdürlüğü; Kamuda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji 
ve enerji yönetimi alanlarında ulusal ve uluslar arası bazda 
projeler yürüten Türkiyedeki tek müdürlüktür. Kentin 
enerji sektöründe ihtiyaç duyulan projeler için tüm 
süreçleri yürüterek, belediyemizin enerji sektöründeki 
vizyonu ile Türkiye'ye örnek olacak çalışmalara imza 
atmaktadır.

 GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  OĞUZELİ MERKEZİ BİYOGAZ TESİSİ

 Proje hayvansal atıkların anaerobik ortamda çürütülerek biyogaz elde edilmesi ve alta kalan 
metanı alınmış ve çürümüş katı atığın organik gübre olarak kullanıma sunulması yöntemiyle enerji ve 
yüksek kaliteli gübreler kazanılarak sera gazı emisyonlarının azaltılmasını, toprak verimliliğinin 
arttırılmasını ve temiz su kaynaklarını korunmasını amaçlamaktadır. Biyogaz üretiminin modern ve 
verimli kaynak kullanımını gözeten bir tarıma entegre edilmesi ile hayvan haklarını gözeten ve çevre 
dostu bir hayvancılık modeli geliştirilerek, önemli çevresel etkileri olan bu atıkların geri kazanımı ve 
değer kazandırılması ile milli ekonomiye katma değer sağlanması ve atığın zararlı çevresel etkilerinin 
ortadan kaldırılması sağlanacaktır.

 Söz konusu proje hayvansal ve bitkisel atık biyokütle kaynaklarının iki aşamalı anaerobik 
fermantasyon yöntemiyle biyogaza dönüştürülmesi ve biyogazın içten yanmalı motorlarda yakılarak 
elektrik ve ısı üretimi yapılacağı 1 MW kapasiteli şebeke bağlantılı biyogaz santrali yapımıdır.

 İpekyolu Kalkınma Ajansından alınan hibe desteği ile hazırlanan fizibilite raporu sonucunda 
Gaziantep  İli, Oğuzeli İlçesi Gündoğan köyün de 1 MW gücünde biyogaz santralinin yapılması uygun 
görülmüştür. 

 Tesiste hammadde olarak büyükbaş süt ve besi hayvancılığı gübresi ile yumurta tavuk gübresi 
ve çim biçme atıkları kullanılacaktır. Bu atıklar ile tesisin beslenmesiyle günlük  9939 m3 biyogaz 
üretimi yapılarak, kojenerasyon tesisi ile yıllık 8.234.400 kWh elektrik, 8.836.917 kWh eşdeğeri ısı 
üretilmesi öngörülmektedir. Tesisin Geri dönüş süresi tamamen öz finansmanla yapılması durumunda  
4,2  yıl olacağı belirlenmiştir.

 Proje, Kalkınma Bakanlığı Cazibe Merkezi Mali Destek Programı kapsamında Gaziantep  ili 
için seçilen ve 2015 yılı için onaylanan proje olmuştur. Kalkınma Bakanlığından talep  edilen, proje 
yatırım tutarının, %75'i (9.150.000 TL ) Cazibe Merkezi Mali Destek Programı kapsamında hibe olarak 
kurumumuza verilmesi uygun görülmüştür.

Merve Özkara

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Fen İşleri Daire Başkanlığı

Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü

Enerji Sistemleri Mühendisi.
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  Proje için gerekli yasal izinler ve prosedürler tamamlanmış  olup, ihalesi gerçekleşen proje 
yapım aşamasındadır.

BAĞLARBAŞI 1 MW GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ PROJESİ

 Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi Bağlarbaşı Mevkiinde bulunan belediyemize ait 59 dönüm 
arazinin 20 dönümü üzerinde Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliğine göre 1 MW Güneş Enerji 
Santrali kurulumu tamamlanmıştır.  

 Projede 30 Kw gücünde 33 adet inverter ve 265 W gücünde 4356 adet polikristalin panel 
kullanılmıştır. Çelik konstriksyon kullanılan sistemde 4*11 lik sehpalar şeklinde tasarım 
yapılmıştır. Güneş  yönüne doğru konumlanan sehpalar 25 derecelik açı ile yerleştirilmiş  olup 
bölgenin kar yükü ve rüzgar yükü hesaplanmış ve uygun ölçülerde konstrüksiyonlar ile 
projelendirilmiş, sistem sürekliliği düşünüldüğü için kaynak v.b yöntemler dışında cıvatalar 
kullanılmış ve konstrüksiyon ayakları C30 sınıfı betonlar ile sabitlenmiştir.

 Tesis sürekliliği ve performansını garanti altına almak için detaylı bakım onarım planları 
hazırlanmış  olup santralde 20 adet panel ile 2 adet inverter yedek olarak hazır bulunmaktadır. 
Arazi hali hazırda 3 yönlü bir eğime sahip olduğundan detaylı statik hesap çalışmaları yapılmış, 
arazi yüzey suları tahliyesi için v tipi drenaj kanalları açılmıştır. Projede uzaktan veri izleme 
sistemi kurularak invertörlerin sunmuş olduğu portal üzerinden anlık güç, toplam güç, bölgedeki 
ışınım miktarı, modül ve hava sıcaklığı, rüzgar hızı ve yönü kayıt altına alınarak 
izlenebilmektedir. Meteorolojik ölçüm istasyonunda yer aldığı projede iklim koşullarına bağlı 
olarak üretim değerleri performans  analizleri yapılarak anlık ve günlük üretim miktarları 
değerlendirilip olası arıza ve bakım durumları göz önünde bulundurularak sistem performansının 
yüksek seviyede tutulması planlanmıştır.
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 Santral kapalı devre kamera 
sistemleri ile anlık olarak izlenerek 
7/24 kayıt altına alınmakta olup 
güvenlik ve anlık müdahaleler 
düşünülerek teknik personel istihdam 
edilmektedir.

 1 MW Güneş  Enerji Santrali 
ile yılda yaklaşık 1.700.000 kwh 
elektrik üretiminin gerçekleşmesi 
beklenmektedir.

LİSANSLI RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ

Rüzgar enerjisi santralleri ham madde sıkıntısı ve dışa bağımlı olmayan, doğaya ve insan 
sağlığına olumsuz etkisi olmayan ekolojik dengenin de bozulmadan korunmasına olumlu katkı 
sağlayan sistemlerdir. Sürekli ve yenilenebilir nitelikli olması sebepleri ile %70 dışa bağımlı olan 
ülkemizde yenilenebilir enerji alanında giderek önem kazanmaktadır.

 Şehitkamil Atalar ve Nurdağı Gökçedere 
Mevkiinde 1 Ekim 2015 tarihinde kurulan 2 adet 
rüzgar ölçüm direkleri ile bir yıllık rüzgar ölçümleri 
tamamlanmıştır. Nurdağı Gökçedere mevkii için 
hazırlanan 30 MW kurulu gücündeki rüzgar enerjisi 
santrali projesi ve ön lisans başvuru dosyası 
hazırlanmıştır. Nisan 2018 tarihinde  önlisans 
başvurusu yapılacaktır.

 EU-GUGLE PROJESİ

Proje ile Avrupa çapında “Akıllı Şehirler ve Avrupa 
Birliği” tarafından 2020 yılına kadar sıfır enerjili 
bina modellerinin yapılabilirliğinin gösterilmesi 
amaçlanmaktadır.
Brüksel’de başlayan EU-GUGLE;
Proje süresi: 5 yıl 
Proje bütçesi: 17 milyon Euro  
Proje Ortakları: İspanya, Avusturya, Almanya, 
Finlandiya, İtalya, Slovakya, İsveç ve Türkiye 
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 Proje çerçevesinde, belediyeler, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını % 25 
oranda arttırırken, her pilot bölge için % 40-80 oranında enerji tasarrufu elde edilmesi 
amaçlanmaktadır.

 Türkiye’den yalnızca Gaziantep’in içerisinde bulunduğu proje uygulaması için Enerji 
İzleme Sistemi kurulacaktır. 
 Proje kapsamında tüketimi fazla olan noktalarda enerjiyi izlemek için 46  ayrı noktaya 
enerji izleme sistemi kurulması planlanmaktadır. Enerji izleme sistemi elektrik enerjisinin 
tüketim ve kalitesinin izlenerek kayıt altına alınması sağlamaktadır.Elde edilen veriler ışığında 
tesisler ve binaların verimlilik potansiyelleri hesaplanabilmekte ve enerji maliyetlerinde belirgin 
iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.
 EU-GUGLE projesi kapsamında 10 öncelikli alan seçilmiştir. 10 Pilot bölgenin 
bütçesinin tamamı proje tarafından karşılanacaktır.

 ENERJİ MASTER PLANI 

Gaziantep için hazırlanacak olan "Enerji Master Planı" ile kentimizin tüketim projeksiyonları, 
enerji sektörünün gelişimi, altyapı koşulları, verimlilik potansiyeli, yenilenebilir enerji üretim 
potansiyeli değerlendirilecek kısa orta uzun vadede geliştirilecek projeler ortaya çıkacaktır. 
Gaziantep'in 2023 ve 2030 yılı için enerji vizyonu ve hedefleri ortaya konacaktır. 

Kentin gelişme ve büyük ölçekli dönüşüm 
alanlarına ilişkin planlar da göz önünde 
bulundurularak enerji verimliliği ve yenilenebilir 
enerjinin kentin şehircilik planlarına daha fazla 
entegre olmasını teminen proje, uygulama 
örnekleri, projelerin uygulanabileceği pilot alan 
önerileri ve rehber ilkeler şeklinde öneriler 
geliştirilecektir.

 Proje ile ilgili olarak öncelikli olarak hazırlanan enerji verimlilik  potansiyelleri ve mevcut 
durum analizi raporumuzda belediyemizin enerji tüketimi en yüksek olan 5 tesisinde ön etüt 
çalışmaları yapılmış ve %33 'lük bir tasarruf potansiyeli ortaya çıkmıştır.  Ulaşım (Raylı Sistem 
ve Otobüs), Asfalt Tesisi, içme suyu tedariki pompa istasyonları gibi en fazla tüketim yapan 5 
noktadaki ön etüd sonucuna göre yılda yaklaşık 16 milyon TL tasarruf miktarı belirlenmiştir. 
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 Proje kapsamında Bina kuzey cephesine yalıtım 
uygulamaları yapılmış, mevcut armatürler led 
armatürler ile değiştirilmiştir.

 Hizmet binasına uluslararası enerji verimli bina 
sertifikası alınması için çalışmalara başlanılmıştır.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  KAMU BİNASI DÖNÜŞÜM PROJESİ
 

 Belediye Hizmet Binası'nın enerji etütleri yaptırılmış olup, binada enerji tüketiminin fazla 
olduğu noktalar belirlenmiştir. Belediye’nin enerji tüketimi elektrikte 2015 yılı için 1.633.716  
kWh’tir. Enerji tüketimi azaltacak şekilde hazırlanan  Verimlilik Artırıcı Projeler doğrultusunda  
öncelikli olarak bu projelerden bina soğutma gruplarının değiştirilmesi için çalışmaları 
tamamlanmış, mevcut soğutma grupları enerji verimli soğutma gruplar ile değiştirilmiştir.

ENERJİ ZİRVESİ

 14 Aralık 2012 tarihinde Enerji 
Bakanı'nın katılımı ile gerçekleşen ve 2014 
yılında  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
ve EPDK Başkanı katılımı ile 2. si 21 
Şubat 2014 ‘de gerçekleşen zirve bölgede 
enerji konusunda gerçekleştirilen ilk ve tek 
zirvedir ve 2014 yılında 900 kişi 
kat ı l ımcısı olmuş tur.  Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi  tarafından 
düzenlenen Enerji Zirvesi ile bölgede 
Yenilenebilir enerji ve enerji Verimliliği 
konuları her boyutu ile güncel olarak ele 
alınmaktadır. 3.'sü uluslarası yapılacak olan 
zirvenin çalışmaları devam etmektedir.
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ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

 Gaziantep  Büyükşehir Belediyesi bir ilki 
gerçekleştirerek Belediye Hizmet Binasına ISO 
50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini alan 
Türkiye 'deki  ilk kamu kurumu. Hak kazanılan  bu 
belge ile Belediye kentteki diğer kurumlara ve 
organize sanayi bölgesindeki firmalara enerji 
yönetimi ile ilgili olarak örnek kurum olmaktadır. 
Kuruluşlar için enerji kayıplarını ve artan 
maliyetleri azaltmanın en etkin yolu enerji 
tüketimini azaltmaktan geçmektedir. Bunları 
başarmak için en iyi yol; enerji yönetimine 
sistematik bir yaklaşım sağlayan Enerji Yönetim 
Sistemidir (EYS).
 Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde kurulan 
Enerji Takımıyla ,enerji tüketimlerinin düzenli 
izlenmesi ile takip edilmesi, kayıt altına alınması, 
tüketimi azaltmak için tasarruf yöntemlerinin 
araştırılması sağlanmaktadır. Kuruluşların enerji 
politikalarını belirlemesi, tüketimini yönetmesi ve 
yönetim sisteminin performansını değerlendirerek 
iyileştirmelerin sağlanması esasına dayanan ISO 
50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikası, Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi'nin enerji maliyetlerini 
azaltıp, sera gazı emisyonlarını düşürmesinin yanı 
sıra, üçüncü taraf bir kuruluştan belgelendirilme ile 
sürdürülebilir çevre katılımımızı göstermiştir. 

KRİTA PROJESİ  

Akıllı Şehirlerde Kritik Altyapı Yönetimi için Entegre Akıllı Şebeke Platformu Geliştirilmesi ve Pilot 
Uygulaması

• EPDK Ar-Ge fonuyla yürütülen ve 2018 yılının haziran ayında tamamlanması hedeflenen proje 
bütçesi 3.6 milyon TL dir. 

• Proje kapsamında Gaziantep Masal Park pilot alan olarak seçilmiş ve  bu alanda yeni nesil enerji 
sistemlerine ilişkin uygulamalar yapılacaktır. Bu uygulamalar;

– Elektrik altyapısını iyileştirme ve yenileme çalışmaları,
– Park alanında güneş enerjisi üretim sistemleri kurulumu, 
– Enerji depolama pilot sistemi kurulumu 



– Elektrikli şarj altyapısı kurulumunu elektrikli otobüs temini 
– Bu sistemlere ek olarak park alanı içerisinde gürültü ve hareket sensörlerine sahip akıllı 

aydınlatma uygulaması da gerçekleştirilecektir. kapsamında temin edilecek olan 2 adet 
Smart Flower’lardan  ilki Masal Park içerisine yerleştirilecektir.  Güneşten üretilen 
elektrik  ile park içerisinde engelli araçlarının şarz istasyonu için gereken elektrik 
sağlanmış olup, yine bu bölgeye yerleştirilecek olan banklara elektrik enerjisi üretimleri 
verilerek kişilerin cep telefonu tablet v.b elektronik cihazlarını şarz etme imkanı 
sağlanacaktır.

 S ö z k o n u s u p r o j e i l e 

üretilebilecek yenilenebilir enerji 

Gaziantep'te sürdürülebilir enerji 

yönetimi modellerine bir örnek teşkil 

etmekle birlikte sera gazi emisyonları 

azaltılmasına katkı sağlayacak ve 

hava kirliliği azaltılacaktır.

SOLARPARK PROJESİ  

 Projenin , Şahinbey  İlçesi Deredüzü Mahallesinde bulunan 4 adet tapulama 

harici taşınmaz üzerinde kurulması planlanan 15 MW GES (Güneş Enerji Santrali)  

Geri dönüşüm süresi 6,8 yıl olarak hesaplanmıştır.Arazi tahsis çalışmaları 

tamamlanmış olup 15 x 1 MW şeklinde başvuru dosyaları hazırlanmıştır.
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• Pasif ev olarak tasarlanan ekolojik bina Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi  ve Gaziantep Üniversitesi işbirliği ile İpekyolu 
Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan hibe desteği ile hayata 
geçirilmiştir. 

• Ekolojik bina yüksek yalıtımlı düşük karbon salınımı yapan çevre 
dostu yapılanması sayesinde “PassivHaus” sertifikasına sahiptir.

• Bina genel olarak, yeşil çatı sistemi, yeşil peyzaj alanı, doğal 
aydınlatma mimarisi, ısı yalıtımı, toprak kaynaklı havalandırma, su 
kaynaklı soğutma sistemi, su arıtma ve yeniden kullanma sistemi,

• Düşük enerjili LED ve güneş pili uygulamalarına sahiptir.
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 Adana, Türkiye'nin 6. kalabalık 

şehridir. Günlük ev atıkları miktarı 1800 ton / 

gün olarak tahmin edildiği ilde, 2008'den 

önce Adana'da kontrolsüz bir depolama alanı 

bulunmaktaydı. Bu depolanma alanının 

kontrol altına alınması amacıyla Adana 

Entegre Katı Atık Depolama Tesisi'nin 

inşaatına Aralık 2008'de başlanmış  ve 2011 

yılının başında tesis inşaatı tamamlanmıştır.  

Çağrı Ün

Adana Büyükşehir Belediyesi Bölüm Müdürü

Bu tesisin bileşenleri; Anaerobik 

fermantasyon sistemi vasıtasıyla ve 

y a t a y v e d i k e y b o r u l a m a 

sistemleri, ayırma tesisi, tıbbi atık 

sterilizasyonu ve kompostlama 

üni tes i t a ra f ından top lanan 

depolama sahası ve sıhhi depolama 

alanlarından oluşmaktadır. İlk 

adımda; evsel atıklar ayırma 

tesisinde ayrıştırılır. Böylece 

 Bundan sonra, organik atıklar anaerobik sindirim sistemi ile mikroorganizmalar 

tarafından ayrıştırılır. Böylece anaerobik fermantasyon reaksiyonu ile metan gazı ve ıslak 

kompost oluşur. Ayrıca dikey ve yatay borulama sistemi vasıtasıyla damping alanına toplanan 

metan gazı oluşur. Sistem içerisinde Metan gazını elektriğe dönüştürmek için gaz motoru 

birimleri yer almaktadır. Prosesin elektrik üretim kapasitesi% 71'dir. 
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PROJE 
FAALİYETLERİ 
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TOPLANTI NOTLARI

• Gaziantep güneş enerjisinde önemli bir potansiyele sahiptir.

• Kurumsal işbirlikleri, ilin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini harekete geçirmek 

açısından önem arz etmektedir.

• Yurtdışındaki örnek uygulamaları yerinde incelemek kurum çalışanlarının teknik yeterliliklerini 

artırmaya ve kurumsal kapasitenin gelişimine yardımcı olacaktır. 

• Yenilenebilir enerji alananında mevzuat taraması kurumların işleyişi açısından gereklidir.

• İlin gelecek planlamasında gençlerin sektöre teşvik edilmesi gerekir.

• Yenilenebilir enerji alanının gençler için gelecekte önemli bir iş alanı olması beklenmektedir.
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     ANKARA ÇALIŞMA ZİYARETİ
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TOPLANTI ANA BAŞLIKLARI

• EPDK hakkında bilgilendirme,

• Organizasyon şeması,

• Kurul Başkanlıkları,

• Elektrik, doğalgaz, petrol, Lpg piyasası 

hakkında kısa başlıklar,

• Tarifeler dairesi başkanlığı işleyişi,

• Piyasa izleme ve mevzuat grup başkanlığı 

sunumları,

• Türkiyede lisanslı ve lisanssız yönetmelikler hakkında bilgilendirme,

• Türkiyede yenilenebilir enerji alanında kurulu güç ve bu kurulu güçlerin kaynaklara göre 

dağılımları,

• Yekdem mekanizması işleyişi,

• Yönetmelik, mevzuat değişikliği söz konusu olduğunda izlenen yöntemler,

• 2023 Hedefleri ve Enerji Politikaları,

• AR-GE Çalışmaları,

• YEGM kurum hakkında bilgiler, kurum bünyesinde bulunan daire başkanlıkları ve görevleri,

• Yenilenebilir Enerji Daire Başkanlığı görevleri,

• Türkiyede Yenilenebilr enerji alanında kurulu güç ve kaynaklar göre dağılımları,

• Yenilenebilir enerji potansiyel atlasları,

• Yenilenebilr Enerji alanındaki başvurular ve YEGM nin bu başvurulardaki görevleri,

• Enerji verimiliği mevzuatı,

• Enerji Verimiliği Daire Başkanlığı görevleri,

• Eğitim ve bilinçlendirme çalışmları,

• Enerji yöneticiliği etüt ve VAP’lar

       ANKARA ÇALIŞMA ZİYARETİ
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 Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'na (EPDK) yapılan ziyaret kapsamında EPDK 
uzmanlarına Yenilenebilir Enerji İçin Sürdürülebilir Ortaklık Projesi’nin (RECOOPGREEN) 
amacı, kapsamı, faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgilendirme yapılmış ve EPDK uzmanlarının 
görüşlerine başvurulmuştur. Yenilenebilir enerji konusunda ülkemizde kısa zamanda önemli 
gelişmelerin yaşandığı ve 2023'te Türkiye’de üretilen toplam enerjinin %30’unu yenilenebilir 
enerji kaynaklarından üretilmesi hedefine rağmen özellikle mevzuat konusunda problemlerle 
karşılaşıldığı belirtilmiştir. Proje özelinde ise gençlerin yenilenebilir enerji sektöründe gelecekte 
daha fazla ön plana çıkacak olan enerji yöneticisi ve enerji hukuku alanlarında kendilerini 
geliştirmelerinin önemli olduğu vurgulanmıştır. Ek olarak, Türkiye’nin önemli üretim şehirlerinde 
olan Gaziantep'te yenilenebilir enerji konusunda halkın ve gençlerin bilinçlenmesi bağlamında 
projenin önem arz ettiği ifade edilmiştir.

 EnerjiSa ziyareti kapsamında proje hakkında bilgilendirme yapılmış  ve EnerjiSa uzmanları 
tarafından kurumunun enerji dağıtım faaliyetleri aktarılmıştır. Bu kapsamda, özellikle kayıp kaçak 
oranlarının bölgede yüksek olduğu, kaçak kullanım ve enerji verimliliği konusunda Gaziantep 
halkının ve gençlerin bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir. Bu noktada sivil toplumun 
etkisinin önem arz ettiği ifade edilmiştir

 EnerjiSa ziyareti kapsamında proje hakkında bilgilendirme yapılmış  ve yenilenebilir enerji 
konusunda geçmişten bugüne yapılan düzenlemeler aktarılmıştır. Ayrıca, bu konuda Türkiye’de 
oluşturulmaya başlanan ihtisas bölgelerinin kurulmaya başlandığı ve sayılarının artmakta olduğuna 
dikkat çekilmiştir. Ek olarak, genel müdürlük bünyesinde yer alan rüzgâr enerjisi izleme sistemi ve 
gençleri yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacıyla kurulan 
uygulama merkezi ziyaret edilmiştir.

 Çalışma ziyareti kapsamında son toplantı YEGM de gerçekleşmiştir. Sn. Yüksel 
MALKOÇ’un öncülüğünde sunulan sunumlar YEGM’in yapısı ve gerçekleştirilen projeler 
hakkında olmuştur. Yenilenebilir enerjinin halk tarafından bireysel kullanımının arttırılması 
gerektiği vurgulanmış ve bu sebeple bilinçlendirme çalışmalarının desteklenmesi gerektiği 
söylenmiştir. Yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımların desteklenmesi açısından yerli 
üretimin artılarının olduğu belirtilmiştir. 
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 Ziyaretler çerçevesinde mevzuat, işleyiş, sektörün güncel durumu ve sorunları, 

kullanılan teknolojiler ve yöntemler hakkında bilgi edinilmiştir. 

 Bu kapsamda düzenlenecek olan eğitimlerin içeriğinde olması gerekenler tartışılmış, 

yurtdışı ziyaretlerde gidilmesi gereken yerlerin hangi özelliklere sahip olması gerektiği 

hakkında fikirler üretilmiş, bölgesel enerji potansiyelinin ortaya çıkarılması için 

başvurulması gereken kurumlar tespit edilmiştir. 

 Toplantıda EPDK ve  kurumun iş  biriliği içerisinde olduğu diğer kurumlarda 

(elektrik dağıtım şirketleri, bakanlıklar, bakanlıkların ilgili müdürlükleri v.s) çalışan 

personellerin bu konulardaki yeterliliği ve personellerde olması gereken nitelikler 

tartışılmıştır. 

 Bu kapsamda enerjinin sadece bir mühendislik dalı ile ilgili olmadığı birçok alanı 

birlikte içerdiğinden kişilerin ve ekiplerin doğru oluşturulmuş  olma gerekliliği ön plana 

çıkmıştır. 

 Ülkemizin mevcut durumda kullandığı enerji türleri ve 2023 yılındaki hedefler 

lisanslı ve lisanssız yenilenebilir enerji başvurularında yol haritası anlatılmış, santral 

kurulumu sonrasında yapılan elektrik satış işlemleri YEKDEM mekanizması anlatılmıştır. 

 Eski adı Elektrik İşleri Etüt İdaresi olan 2011 yılında YEGM olarak şekillenen 

müdürlük,  içerisinde birçok kurumu doğurmuş olan bir yapıya sahiptir.  

 Yenilenebilir Enerji Daire Başkanlığı, Projeler Daire Başkanlığı, Yeni teknolojiler 

Daire Başkanlığa, Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı olmak üzere 4 Daire Başkanlığına 

sahiptir.

 Dağıtımda kaybı önlemek için mikro şebekeler üzerine çalışmalar yapılmalıdır.

 SEAS projesi Smart Cities projesine öncüllük ederek şehirlerin akıllılaştırılması 

sağlanabilir.

 Üniversite bitirme projeleri 1 yıllık sürelere yayılarak özellikle firmaların karşılaştığı 

sorunları çözmek için daha gerçekçi projeler üretilebilir.

 Enerji alanında İş Sağlığı ve Güvenliği olarak özel bir eğitim müfredatı sektör için 

daha faydalı olabilir.
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 Recoopgreen Projesi Gaziantep ilinde yenilenebilir enerji 
alanında çalışan kamu kurum ve kuruluşlarının bilinçlendirme ve 
farkındalık yoluyla kapasitelerini güçlendirmek ve ilin 
yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini açığa çıkarmaya 
yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.  Çalışmaların etkin 
olabilmesi için kurum ve kuruluşlarda farkındalık yaratılmasının 
yanı sıra yerel düzeyde bilinçlendirme çalışmaları gerekmektedir. 
Sürdürülebilir kalkınmanın toplumsal düzeyde tüm aktörlerce 
benimsenmesi ve bu durumun bir yaşam biçimi şekline 
dönüştürülmesi, hedeflere ulaşılmasını kolaylaştıracaktır. Bu 
faaliyetin özellikle çocukların yenilenebilir enerji konusundaki 
farkındalıklarının artması ve erken yaşlarda sürdürülebilir bir 
yaşam modeli benimsemeleri konusunda yardımcı olacağı 
düşünülmektedir.
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 Rüzgar gülü festivalinin amacı ilde yaşayan vatandaşların 
yenilenebilir enerji alanında temel düzeyde bilgi sahibi 
olmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda Gaziantep’te bulunan 
kurum ve kuruluşların yaptığı çalışmalarda vatandaş desteğinin 
alınması ve yerel etkinin artırılması planlanmıştır.  

 Festival esnasında katılımcılara yenilenebilir enerji 
kaynakları ve proje hakkında bilgiler verilerek halkın bu 
konudaki farkındalık düzeyinin artmasına katkıda 
bulunulmuştur. Proje kapsamında farkındalık amaçlanarak 
bastırılan kalem, çanta, not defteri, bardak, rüzgar gülü, el 
broşürü ve kumanyalar ücretsiz olarak dağıtılmıştır.
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  Sivil Toplum Diyaloğu IV İşletme ve Sanayi Politikası 

Hibe Programı kapsamında Taşev Eğitim Kültür ve Gençlik Derneği 

tarafından hazırlanan, Gaziantep  Valiliği, Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, İpek Yolu Kalkınma Ajansı 

iştirakçiliği, Flora and Fauna of North Hungary  Foundation 

ortaklığıyla yürütülen TR/2011/0135.15-07/01 referans numaralı 

Yenilenebilir Enerji için Sürdürülebilir Ortaklık Projesi çerçevesinde, 

Macaristan’ın Yeşil Kent kategorisinde yer alan Miskolc şehrine 

çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Gaziantep Valiliği temsilcileri, 

Gaziantep  Üniversitesi araştırma görevlileri, İpekyolu Kalkınma 

Ajansı uzmanları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve 

Taşev Eğitim Kültür ve Gençlik Derneği yetkililerinin katılımı ile 

gerçekleşen program çerçevesinde, Miskolc Holding, Bay Zoltan 

Uygulamalı Araştırma Şirketi, Avalon Park ve çok sayıda katı atık 

yönetim tesisine gidilerek bilgi alış verişinde bulunuldu. Yenilenebilir 

enerji alanında uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kurum ve 

kuruluşuları ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi almak, çalışma 

alanlarını yerinde incelemek, mevzuat ve hukuki düzenlemeler 

konusunda bilgi alarak hedef kitlenin bilgi ve farkındalık düzeyini 

artırmak, yeni ortaklıklar kurmak, proje faaliyetleri ve hedef kitleyi 

ulusal düzeyde faaliyet gösteren bu kurumlara tanıtmak. 
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MISKOLC HOLDING

Miskolc Holding Yerel Yönetim Şirketi kentteki en büyük 

sermayeli kuruluşlardan biridir. Şirketin misyonu yerel 

düzeyde ekonomik kalkınmayı sağlayarak kentte yaşam 

kalitesini yükseltmektir.  Mikolc Holding bölgede ısınma, su 

ve kanalizasyon hizmetleri, katı atık yönetimi, yerel ulaşım ve 

kentsel alanda parkların oluşturulması vb. Alanlarda hizmet 

sağlayan 11 bağımsiız şirketten oluşmaktadır. Şirketin 

tamamı Miskolc Belediyesine aittir. Miskolc holding kentin 

stratejik hedefleri doğrultusunda kurumlara yönelik stratejik 

rehberlik hizmeti verir, işbirlikleri geliştirir, yasal 

uygulamaların çerçevesini oluşturur ve girişimleri destekler. 

Doğal çevrenin korunması ekseninde gerçekleştirilen bu 

faaliyetlere kurum ve kişilerin katılımı teşvik edilmektedir.  

Yapılan çalışmalar proje yaklaşımı ile yerel kaynakların ve 

AB fonlarının kullanımı yoluyla finanse edilmektedir. 

Miskolc şehrine hizmet eden, 

f a rk l ı ş i rke t l e rden o luşan , 

belediyeye ait bir holding.  

Belediye başkan yardımcısının 

şehri tanıtması ve yurtdışından 

gelen heyete yakın ilgi göstermesi 

saygı uyandırıcıydı. Belediyenin 

rekabetçi bir şehir olmak ve 

turizm rotası haline gelmek 

ş e k l i n d e 2 a n a h e d e f l e r i 

bu lunmaktad ı r. Bu konuda 

yatırımları gayet tutarlı ve detaylı 

çalışmaktalar. Çevresel konularda 

projeler yürütmenin yanı sıra 

ş e h r i n d o ğ a l y a p ı s ı n ı n 

korunmasına önem veriyorlar.
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BAY ZOLTAN 

Bay Zoltan Kar Amacı Gütmeyen Uygulamalı Araştırma Ltd 

Şirketi Budapeşte, Miskolc, Eger ve Tatabánya şehirlerinde 

faaliyet gösteren uygulamalı araştırma kurumudur. Miskolc 

Bay Zoltan Mühendislik Bölümü malzeme bilimleri: Yapısal 

ve işlevsel malzemeler geliştirilmesi ve karakterizasyonu, 

birleştirme ve işleme teknolojilerinin geliştirilmesi, kaplama 

ve yüzey teknolojilerinin gelişmesi, endüstriyel lazer 

teknolojileri geliştirme ve hizmetler (özel ekipman ve kaynak, 

kesme, yüzey işleme ve 3D işleme için özel teknolojilerin 

geliştirilmesi), sayısal modelleme ve mühendislik yapıları ve 

bunların parçalanma süreçlerinin incelenmesi, başarısızlık 

analizi ve malzeme test yöntemlerinin geliştirilmesi 

alanlarında hizmet vermektedir.

Makine mühendisliği alanında, sayısal modelleme ve yapıları, 

ürün ve üretim teknolojilerinin tasarımı, operasyonel güvenlik 

analizi, risk yönetimi, yaşam döngüsü analizi, tasarım, 

modelleme ve ulaşım, üretim, atık yönetimi, afet yönetimi, 

lojistik sistemlerin optimizasyonu, Eko-tasarım, ürünlerin 

yaşam döngüsü analizi gerçekleştirilebilmektedir.

 AVALON PARK

Avalon Park Miskolc sınırları içerisinde doğal bir 

atmosferde kurulmuş çevre dostu bir turistik tesistir. Tesis 

içerisinde ormanda elektrikli go-kart,  ahşap konaklama, 

dinlenme, konferans ve toplantı mekanları, organik gıda 

restorantları yer almaktadır. Tesis Miskolc kalkınma 

stratejisine uygun olarak sürdürülebilir yaşam tarzına 

uygun olarak inşa edilmiştir.
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MVK Ltd. : Bu kurum sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ile çalışan belediye otobüsleri için dolum tesisine 

sahiptir. Şehirdeki otobüslerin fosil yakıt yerine doğalgaz ile çalıştırılması uzun vadeli bir politikanın 

sonucu hayata geçirilmiş.

Atık Su Tesisi: Miskolc şehrinin kanalizasyon suyunun biriktiği ve arıtıldığı bu tesiste çalışan sayısı 4-5 kişi 

civarında. Geniş bir alana kurulan yapının, şehrin geleceği hesaba katılarak geniş tutulmuş. Buradan 

çıkarılabilecek en önemli sonuç, yapılan altyapı yatırımlarının şehirlerin hızlı nüfus artışı olasılığı dikkate 

alınarak yapılması gerekliliği.

Jeotermal Tesis : Özel bir işletme tarafından yapılan bu yatırım, doğalgaza alternatif olarak sıcak yer altı su 

kaynağını şehirde hanelerin ısınmasında kullanmaktadır. Sıcak suyun yer üstüne çıkarılması ve tekrar yer 

altına transfer edilmesi şeklinde bir döngü mevcuttur. Hanelerin bu yolla, doğalgaza nispeten daha uygun 

bir alternatif yolla ısınmakta.

Katı Atık Toplama Tesisi : Bu tesiste şehirdeki katı atıklar toprak tepelerin altında depolanmaktadır. Toprak 

tepeler, atıkların koku yapmasını engellemektedir. Sonraki aşamada atıklar kağıt-plastik-metal şeklinde 

ayrıştırılmaktadır. Bütün işlemler makinalar vasıtası ile yapılmaktadır. Ayrıştırma işlemi zor bir işlem değil. 

Doğru makineler aracılığıyla kolaylıkla yapılabilmekte. Balya şeklinde sınıflandırılmış çöplerin ekonomik 

değer haline geldiğini görmek katı atıkların iyi yönetilmesi gerekliliğini hatırlatıyor.

Biyokütle Tesisi : Miskolc yeşil bir şehir. Ormanları geniş yer kaplıyor. Ormanlardan elde edilen atıkların 

(odun atığı, talaş, pelet) ısıya dönüştürüldüğü (yakıldığı) bu tesis bütün kaynakları en etkin şekilde 

kullanmaya dair ilham verici. Yapılan iş sadece enerji üretmek değil, doğal kaynakları ekonomik bir değere 

dönüştürerek doğal hayatın sürdürülebilirliği için yeni kaynaklar oluşturmayı da kapsamaktadır.
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• Ziyaretlerden ve özellikle Belediyenin bir kuruluşu gibi çalışan Miskolc Holdingde gerçekleştirilen 

uzun toplantı ve fikir alışverişinden anlaşıldığı üzere şehir yönetimi şehri yeni bir vizyon 

(Smart&green) ile çekim merkezi haline getirmeye çalışmaktadır.

• Önceleri bir sanayi şehri olan kent muhtemelen doğu blokunun yıkılması ve 2004 AB Üyeliği gibi 

bir ülke için önemli değişimlerin şehre olan etkilerini sindirebilmek ve bu büyük değişimlerden az 

zararla (AB üyeliği  ne gibi bir zarar edebilir diye soruyorsanız sohbet ettiğimiz bir türk yatırımcı iş 

bilen kimsenin kalmadığını insanların daha çok kazanç için gittiğini bir aydır ilan ettiği halde 

lokantaya işçi alamadığını anlattı) çıkabilmenin yollarını aramaktadır.

• Şehir içinde gördüğümüz TOKİ benzeri toplu konut yapıları ve devasa bacalarıyla terkedilmiş 

sanayi tesisleri  şehrin eski ve terkedilen kimliğini, tamamına yakını kısmen yada tamamen AB 

tarafından finanse edilen geri dönüşüm, jeotermal, Biogaz ve arıtma tesisleri  ve yine miskolctapolca, 

avalon park gibi özel sektör yatırımları ise şehre uygulanan yeni konsepti temsil etmekteler.

• Ülkemizde burada yapılan işlerin çok daha büyük ve ileri  seviyede yapılıyor olmasına rağmen şehir 

içi ulaşımdan (70 otobüsün 60’ı cng’li) çöpten elektrik üretmeye ve özel sektörün turizm 

yatırımlarına kadar aynı konsepte uyulması  bizde pek rastlanmadığını düşündüğüm bir konsensüsü 

ifade etmektedir.

• PROJE ORTAĞI

• Kuzey Macaristan Flora ve Fauna kurumu ziyaret edilecek tüm kurumları önceden bilgilendirip 

gerekli randevuları almış bunun yanısıra kurumların çok ciddi bir şekilde ve üst düzeyde önem 

vererek bizlerle ilgilenmelerini sağlamıştır.

• Belediye başkan vekili tesislerin idarecileri tümü toplantılara katılmıştır.

• Macaristan’da kurumların sivil toplum kuruluşları ile iyi ilişkiler yürütmektedir. 

• Kuzey Macaristan Flora ve Fauna Fonu’nun çoğunlukla Avrupa Birliği  fonları kullanarak projeler 

yürütmektedir.

• Sivil toplum örgütleri, yaptıkları işi profesyonel yapmayı amaçlamakla birlikte; bu iş Avrupa’da bir 

kariyer seçeneği olarak görülmektedir. 

• Yenilenebilir enerji şehrin ana gündemlerinden biridir.

• Halk şehrin yaşam kalitesini artırmak içim sürekli olarak çalışmaktadır. 

• Mickolc’ta toplu taşıma  “t” şeklinde bir hat üzerine kurgulanmıştır.

• Trafikte yaya daima önceliklidir. 

• Şehir atık yönetimi konusunda uzmanlaşmıştır.



67



68

ALMANYA ÇALIŞMA ZİYARETİ



69



ALMANYA ÇALIŞMA ZİYARETİ

70

FREIBURG-ALMANYA

 Freiburg, Almanya’nın Güneybatı sınırında yer alan, 

Baden-Württemberg eyaletinin dördüncü büyük şehri. 220.000 

nüfusa sahip  kent  Almanya, Fransa ve İsviçre sınırlarının 

kesiştiği noktada konumlanmış.  Şehir Almanya’nın en ılıman 

iklimine sahip. Aynı zamanda Kara Ormanları’nın da sınırında 

yer almaktadır. 

 Recoopgreen projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışma 

ziyareti ziyareti sırasında kentteki yenilenebilir enerji alanında 

iyi uygulamalar incelenerek; kent politikası ve vatandaş 

eğilimleri analiz edildi. 

 Friburg kent merkezinin 4 km kadar güneyinde bulunan 

Vauban yenilenebilir enerjiyi    yaşam biçimi haline getirmiş 

dünyadaki ender yerleşim alanlarından biri. Eski bir askeri üs 

alanı olan bölge, 1990’lardan itibaren ekolojik anlayışın -gerek 

politik, greek sosyal gerekse yapısal anlamda yerleştiği Vauban 

lgede ekolojik anlayış, yalnızca teknik ve inşaat yapılanması ile 

değil, genel olarak bireysel ve toplumsal bir zihniyetle bölgede 

oluşmaya başlamıştır. Mahallenin ekolojik yapılanmasında esas 

olan şey ise insanların davranış kalıpları.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
https://tr.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ey%C3%A2let
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ey%C3%A2let


FREIBURG-VAUBAN BÖLGESİ

71

 Taşev Eğitim Kültür ve Gençlik Derneği’ni davetlisi 
olarak, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında gerçekleştirilen 
Sivil Toplum Diyaloğu IV programı çerçevesinde yürütülen 
“ReCoopGreen” projesi kapsamında, yurtdışındaki 
yenilenebilir enerji alanında uygulamaları yerinde görmek 
maksadı ile düzenlenen Freiburg Çalışma ziyaretine, Doğa 
Koruma Derneği’ni temsilen katıldık. 04 Aralık / 09 Aralık 
2016 tarihlerinde gerçekleştirilen ziyarette, yenilenebilir 
enerji kaynakları hususunda yaşanan gelişmeleri ve örnekleri 
gözlemlemek dışında, Freiburg’da örneklerine bol miktarda 
rastlanan ve gezinin önemli bir parçasına dönüşen 
“Sürdürülebilir Yaşam Uygulamaları”na da değinilmiştir.

 Derneğimizin faaliyet alanları kapsamında önem atfettiğimiz, “Sürdürülebilir Yaşam 
Uygulamaları” gezi gözlemlerimizin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Freiburg bir sınır şehri 
olmakla birlikte, Almanya, Fransa ve İsviçre sınırlarının kesiştiği noktada yer almaktadır. 
İsviçre’den doğan ve Fransa ve Almanya’dan geçip Hollanda’ya kadar uzanan Ren Irmağı üç 
ülkenin sınırını oluşturur ve Freiburg, kentin batısından geçen ırmağın yer aldığı ova üzerinde 
kuruludur. Almanya’nın en ılıman iklimine sahip olan şehir, aynı zamanda Kara Ormanları’nın 
da sınırında yer almaktadır. Freiburg 1100 yılından itibaren şehir yapısına sahip olan bir 
yerleşimdir. 1457 yılında kurulan, 20.000 öğrencisi bulunan Almanya’nın en eski 
üniversitelerinden birisi Freiburgta bulunmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonunda Fransız 
işgalinde kalan kentte oldukça uzun bir süre bir Fransız Birliği yerleşmiştir. Freiburg 1952 
yılında yeniden Almanya’ya bağlanmasına karşın, 1991 yılına kadar Fransız Birliği Bölgede 
varlığına devam etmiştir. Fransız Askeri Birliğinin terk ettiği alan, bugün Freiburg’da Vauban 
olarak biline yerleşim yeridir. Bölgede ekolojik anlayış, yalnızca teknik ve inşaat yapılanması ile 
değil, genel olarak bireysel ve toplumsal bir zihniyetle bölgede oluşmaya başlamıştır. Mahallenin 
ekolojik yapılanmasında esas olan insanların davranış kalıplarıdır. Bölgede yaptığımız 
incelemede ve rehberimizin aktarımları üzerine, ekolojik anlayışın bölgede üç saç ayağı üzerine 
şekillendiğini gördük; Enerji kaynaklarının yenilenebilir olmasında yönelik bir tercih ve eğilim 
Enerjinin kaynağı ne olursa olsun, enerjinin korunumunu sağlayacak tedbirler Yaşam 
alışkanlığının sürdürülebilir olması yerleşim alanlarında çatı kullanımları önceliklidir. Binaların 
çatılarına kurulan güneş  enerjisi panelleri, binaların elektrik ihtiyaçlarının belirli bir kısmını 
karşılamaktadır. Binalar için enerji tüketimin ne fazla olduğu kısım ısınma ihtiyacıdır. Vauban 
bölgesinde, binalarda yalıtım metodları sayesinde, %80 karbon salınımında azaltma sağlayarak 
hem ekonomi hem de çevresel zararları indirgemeyi başarmışlar. Tüm evler düşük enerji 
tüketimi standartlarına uygun olarak inşa edilmiştir. Freibuırg’da tramvay ve otobüsten oluşan 
toplu taşıma sisteminin günde 200.000, yılda 72 milyon yolcu taşıdığı tahmin edilmektedir. 

 Vauban’da, ekolojik, sosyal ve kültürel gereklilikler katılımcı bir işbirliği içinde 
çözümlenmiş. Mahallenin en ayırt edici özelliği ise, bölgede yaşayan kimselerin ortak yaşamsal 
ihtiyaçların (ısınma, konaklama, ulaşım) hangi yöntemlerle sağlanacağına karar vermeleri ve 
direk katılımları. Vauban’da binaların kaliteli ve performansına verilen önem, aynı oranda bölge 
içerisinde bulunan toplumun gelişmesine de verilmiş.

Derya Tütüncüler
Jeoloji Mühendisi
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EKOLOJİK OTEL

1970’te Alman hükümeti 17 yeni nükleer santral kurma 
kararı alınmış ve bunlardan biri de Freiburg’a 30 km. 
mesafedeki Wyhl kasabasıdır. Ancak yöre halkı karara 
tepki göstererek, santral inşaatını basmış  ve  Hükümet, 
direniş karşısında geri adım atarak santral yapımını 
durdurmuştur.  Freiburg da o tarihten sonra 
‘sürdürülebilir şehir’ olma sürecini başlatmıştır.

Ekolojik otel  bahçesinde güneş kolektörleri, güneş 
modülleri ve dört küçük rüzgar enerjisi tesisatı, enerji 
ve su tasarrufu önlemleri, ahşap pelet kullanan bir 
ısıtma tesisi ve yer altı suyu soğutma sistemi ile 
dünyanın en ekolojik otellerinden birine ve bu alanda 
birçok ödül alan bir otel. 

STADYUM
Almanya 1. futbol ligindeki Freiburg FC 
takımının stadı ‘Mage Solar Stadium’ 
dünyanın temiz enerji üreten ilk stadı. 
1953’te inşa edilen stadın tüm çatısı, 
1993’te güneş panelleriyle kaplandı. 
Böylece dünyanın güneş gücüne sahip 
ilk futbol kulübü oldu. 2200 metrekarelik 
alanı kaplayan paneller sayesinde 
stadyum kendi enerjisini sağlıyor. 

ENERJİ ÜRETEN KÖY
Şehrin kuzeyindeki Freiamt köyünde  Köy halkı, 
ihtiyacından yüzde 40 daha fazla enerji üretiyor (yılda 13 
milyon kWh). Ürettikleri fazla enerjiyi de devlete satarak 
iyi bir gelir elde ediyor. 
Köyde birkaç farklı yoldan enerji sağlanıyor. Köydeki geniş 
meralardan toplanan hayvan atıkları, sadece bu iş  için 
üretilmiş mısır koçanlarıyla harmanlanıyor. 90 gün boyunca 
çok yavaş  hareket eden bir karıştırıcıyla fermante ediliyor. 
Ortaya çıkan metan gazı, jeneratörler yoluyla köyün hem 
ısınmasında hem de elektrik üretiminde kullanılıyor. Köy, 
ayrıca samanlıkların üzerine yerleştirilen güneş panelleri ve 
4 rüzgâr gülüyle elektrik üretiyor. 
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Heliotrop
Heliotrop ihtiyaç duyduğu enerjinin altı kat fazlasını 

güneşten karşılayan çevre dostu bir tasarım. Bina kendi 
etrafında dönerek güneşin geldiği yöne göre üretim 
kapasitesini artırma özelliğine sahip. Tamamen özel 

girişimlerle yapılmış bu akıllı mimari örneği, doğa dostu 
malzemeler kullanılarak inşa edilmiş.
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 Ütopik bir kentin tanımı değil bu düşündükleriniz. Avrupa’nın “Yeşil Şehri”ni 
canlandırmaya çalıştınız düşüncelerinizle.

 Freiburg Almanya’nın güneyinde pek büyük olmayan bir şehir. Ama atılan 
çevreci adımlarla olabildiğince büyük bir değere sahip.  Yılda sadece 1800 saat güneş alan 
bir şehir olmasına rağmen “Güneş Şehri” lakabını kazanmış,  doğaya son derece saygılı bir 
kent Freiburg. Doğanın  içinde doğayı katletmeden varoluşunu devam ettiren nadir 
örneklerden.

 Her şeyin başı bilinçli olmak. Freiburg yerel halkı da bilinçli insanlar olmasa 
böyle güzel bir örnekten bahsetmek mümkün olamazdı. Şu an içinde bulundukları 
konumu tamamen kendi halkına borçlu olan Freiburg’da nükleer enerji termiklerinin 
inşaası ile başlamış bu çevreci hareketler. Sanayi Devrimi ile birlikte artan enerji ihtiyacı 
ile birlikte Almanya’da 1970 yılında 17 yeni nükleer santralin kurulması planlanmış. 
Bunlardan biri de Freiburg’a çok yakın olan Whyl kasabasında olacakmış.  Nükleer 
santralin inşaasına da başlanmış gerçi. Ama bilinçli Freiburg halkı isyan etmiş bu nükleer 
santral inşaasına. Binlerce kişi tarafından direniş gösterilen nükleer santral inşaası da yine 
bu seslere kulağını tıkamayan hükümet tarafından durdurulmuş.  Böylelikle ilk çevreci 
adım atılmış Freiburg’da. Çernobil felaketinin ardından da hükümet nükleer enerjiye 
alternatif enerji arayışlarına girmiş.

 Doğanın içinde yaşayan varlıklar olarak doğaya zarar vermeye o kadar alışmışız 
ki Freiburg ütopik bir şehir gibi geliyor kulaklara.  Çünkü bu kent kendi elektriğini 
tamamen kendisi üretiyor. Doğaya zarar vermeden ondan nasıl faydalanabileceklerini 
gayet iyi biliyor Freiburg halkı. Kentte neredeyse her çatının üstünde güneş paneli var. 
Böylelikle her konut kendi elektrik enerjisini üretebiliyor. Kentin bu dönüşümünde 
Freiburg doğumlu Mimar Rolf Disch’in de emeği büyük. Çevreci bir bilince sahip olan 
Disch kent mimarisini de bu yönde değiştirmiş. “Plus Enerji Evleri” projesi ile doğaya 
zarar vermeyen malzemelerden yapılmış konutlardan güneş panelleri sayesinde yılda 
neredeyse 3000€’luk tasarruf sağlanıyor. Böylelikle karbon salınımı da neredeyse 0’a 
indirgeniyor. Yine Disch’in “Pasif Enerji Evleri” projesi ile %90 ısı yalıtımı sağlanan 
evleri bize ütopik gelen bu kentin parçalarından.

 Freiburg konumu itibariyle içinde bulunduğu ormanlık alana hiç zarar vermeden 
üstüne bir de ekolojik faaliyetlerde bulunarak güzel örnekler oluşturuyor. Bu örneklerin 
yaygınlaşması ve bu bilinç düzeyinin herkes tarafından benimsenmesi dileğiyle...

 Öyle bir kent düşünün başka ülkelere ihtiyaç duymadan kendi enerjisini 
üretsin, hatta ürettiği bu enerji ile kendi yerel gereksinimlerini karşıladığı gibi bir de 
artan enerjiyi satarak ekonomilerini desteklesin. Aynı kenti düşünmeye devam edin, 
öyle ki bu kent içinde neredeyse hiç kişisel araç kullanılmasın, kent meydanları ve çoğu 
sokak ve caddeler motorlu araçlara kapatılsın, kent içindeki ulaşımın neredeyse tamamı 
bisikletlerle ve yaya ulaşımıyla sağlansın.  Öyle bir kent ki bu şehir planı bu yaya 
dolaşımına uygun olarak tasarlanmış olsun. Bu kenti düşünmeye devam edin, öyle ki 
kent kasabalarında biogazdan enerji üretimi sağlansın, ineklerinden bile ısı enerjisi 
üretilsin, kentin evleri kendi kendini ısıtabilsin, ısınmak için ekstra masrafa ve doğa 
kirliliğine gerek kalmasın.
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 Öncelikle Heliotrop isimli kendi enerjisini ve hatta daha fazlasını güneşten karşılayan ve kendi etrafında 400 
derece dönebilen içerisinde mimarının oturduğu bina tanıtılmıştır. Kullanılan malzeme, yapılış şekli ve kullanımı 
hakkında bilgilendirmeler bina etrafında verilmiştir. Sonrasında güneş enerjisinin yoğunlukla kullanıldığı dünyanın ilk 
yüksek enerji tasarruflu binaları hakkında bilgilendirmelerde bulunulmuş ve güneş enerjisiyle donatılmış enerji fazlası 
olan yerleşim yerleri hakkında sunumlar yapılmıştır.Konaklanılan otelin de bulunduğu bölge olan Vauban isimli özel 
imar planına sahip alan “Çevreci Yerleşim Bölgeleri” açısından sokak sokak incelenmiş ve gerek tarfik, gerek enerji, 
gerek sosyal alan kullanımı ve gerekse de enerji açısından bir yerleşim bölgesinin optimum düzeyde nasıl planlanması 
ve uygulanması gerektiği konusunda önemli bilgiler verilmiştir. 
 Dünyanın ilk güneş enerjisiyle donatılmış stadyumunun da gezildiği bir sonraki turda Dreisam nehrinin 
çevresel, biyolojik ve ekolojik dengeyi koruyabilmek için nehir düzenlenmesi örneği hakkında bilgiler verilmiştir.
Şehrin hem uluslar arası, hem şehirler arası ve hem şehir içi ulaşımında büyük rolü olan raylı ulaşım sistemleri ve 
bunun şehrin karbondioksit  emisyonunu azaltmaktaki etkisi üzerine çeşitli sunumlar merkez tren istasyonunda 
yapılmış olup şehri içindeki yaya ve bisiklet yolları ve alanları hakkında da detaylı bilgiler bizzat yerinde verilmiştir.
 Üniversite kütüphanesinin restorasyonu hakkında detaylı bilgilerde özellikle ısıtma ve soğutma sistemlerinin 
nasıl tasarlandıkları ve bu sayede enerji yönetimini nasıl sağladıkları hakkında bilgileri de kütüphanede sunmuşlardır.  
Ayrıca şehirde bulunun dünyanın en çevreci otellerinden birisi ziyaret edilmiş ve enerji ile ilgili uygulamaları yerinde 
görülmüştür. Bu otel örneğinde de görüldüğü üzere çevreci yatırımlar belediye veya devlet eliyle değil daha çok özel 
kurumlarca yapılmaktadır. İleriki günlerde Macaristan proje ortağı tarafından Avrupa birliği Enerji politikaları ve 
uygulamaları hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirilmiş olup Freiburg’un bu politikaların çok ilerisinde 
uygulamalara sahip olduğu tekrardan gözlemlenmiş ve tartışılmıştır. Kara Ormanlar’da bulunan bir çiftliğe yaıplan 
ziyarette bio-kütle ile hem elektrik hem de ısı üretimi yapılmakta olup hem bölgedeki okul, misafirhane vb. toplu 
kurumsal alanların hem de evlerin ısınmasında kullanılan ısıl enerjinin üretildiği gözlemlenmiş hem de tesis hakkında 
teknik bilgi bizzat  tesis sahiplerince verilmiştir. Bir sonraki ziyaret yine bir çiftliğe olmuştur. Bu çiftlikte de tamamıyla 
organik süt ve süt ürünlerinin üretildiği ve ayrıca organik meyvelerden içkilerin yapıldığı bir tesis gezilmiştir. 

 Rüzgar türbinlerinin de yine aynı bölgede olmaları onları da yakından ziyaret  etmemizi sağlamıştır. Genelde 
Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi rüzgar çiftlikleri şeklinde olmayan enerji tesisleri birer türbinden 
oluşan dağınık bölgelerde bulunmaktadırlar. Bölgede rüzgar enerjisinden çok güneş enerjisi yatırımlarını görmek bu 
bölgenin özellikle Almanya’nın güneyinde olması ve güneşlenme süresi açısından avantajlı olması vb sebeplerle 
açıklanabilir.  Genel olarak ziyaretler çerçevesinde şehrin özellikle enerji açısından güneş enerjisiyle beslendiği 
söylenebilir. Çevreci şehir konseptinde enerjisini yenilenebilir enerjiden üreten, yalıtıma önem veren,  ulaşımda toplu 
taşımacılığı özendirip bireysel taşıt kullanımını dezavantajlı kılan bir sisteme sahip yapılanması vardır. 

 Çalışma ziyaretinin ilk programı Innovation Academy tarafından 
Freiburg şehrinin güneş enerjisine neden bu kadar önem verdiğini anlatan 
tarihsel olaylar hakkında olmuştur. Şehrin sakinleri şehrin isminin hakkını 
vermiştir (Frei-burg / Özgür-Kale) ve şehirle ilgili alınan kararlarda ciddi 
bir role sahiptir. İlk toplantıda Almanya’nın ve Freiburg’un gelecek enerji 
politika ve planlarından bahsedilmiş olup Freiburg’un Avrupa Birliğinin 
hedeflerinin de ötesinde çevreci bir politika yürüttüğü anlaşılmıştır. Aynı 
toplantıda, proje paydaşlarına Türkiye ve enerji politikaları hakkında da 
detaylı bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu ziyaret;
 “Çevreci Şehir” konseptinin sadece devlet/hükümet/belediye eliyle 
değil bireysel çabalarla daha kolay ve daha etkili yapıldığını Freiburg şehri 
için ispatlar nitelikte olmuştur.

Yunus EROĞLU

Araştırma Görevlisi

Endüstri Mühendisliği 
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Almanya’nın Freiburg şehrinde yenilenebilir enerji 
çalışmalarını hemen hemen her alanda görmek mümkün.

* Güneş Enerjisi

* Rüzgâr Enerjisi

* Jeotermal Enerji

* Hidroelektrik Enerji 

* Biokütle Enerjisi  

* Pasif Binalar 

Artık günümüzde kişi başına tüketilen enerji miktarı, 
gelişmişliği göstermekten çok uzak olup asıl olanın birim 
enerjiyle en fazla üretimi ve konforu gerçekleştirme olduğu 
anlaşılmış bulunmaktadır. Freiburg kentinde de bu konuda 
yapılan çalışmaların sonuçları alınmış olmakla beraber  
%100 yenilebilir enerji kullanımı için hedefler koyulmuş 
durumdadır. 

En belirgin özelliklerden biri de yapılan bütün 
çalışmalar tek başına en ince ayrıntısıyla düşünülmüş 
olmakla beraber hepsi bütüne bir puzzle’daki parça kadar 
entegre olmuş durumdadır.

Avrupa’da halkın bilinç düzeyinin yüksekliği birçok 
engelin aşılmasında en belirgin farklılığı oluşturmaktadır. 
Devlet halkın önünü açacak düzenlemeleri yapmış olup halk 
devletten çok şey beklemeden kendi konforu için kendi 
imkânlarını sonuna kadar kullanmaktadır. Hal böyle olunca 
sonuç mükemmele yakın, hedef %100 olmaktadır.

Bu bilincin oluşması 
adına, devletin özellikle 
k a m u k u r u m v e 
k u r u l u ş l a r ı n d a b u 
uygulamaları örnek olarak 
g e r ç e k l e ş t i r m e s i 
gerekmektedir.

Türkiye’de en fazla 
enerji tüketimi ısınma ve 
s o ğ u m a , s ı c a k s u 
kullanımına bağlı olarak 
%85 oranında konutlarda 
gerçekleşmesi sebebiyle 
ö n c e l i k l e b u k o n u d a 
iyileştirici tedbirlerin vakit 
kaybe tmeden a l ınmas ı 
gerekmektedir. 
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 Yenilenebilir Enerji Temalı Girişimcilik Kursu. Kurs programı 3 gün 
yenilenebilir enerji, 3 gün uygulamalı proje döngüsü yönetimi ve 4 günlük 
girişimcilik eğitimi olmak gerçekleşti. Eğitim süresince Toplam 100 genç 
Tematik girişimcilik eğitiminden faydalandı.  Eğitim konuları; Enerji, 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Güneş Enerjisi, Güneş Enerjisi Potansiyeli , 
Güneş Enerjisi uygulama alanları, Biyokütle Rüzgar Enerjisi, Dünyada 
Rüzgar Enerjisi Kullanimi, Avrupa Rüzgar Atlası ve Kurulu Gücü, Türkiye 
Rüzgar Atlası ve Rüzgar Potansiyeli Atlası, Rüzgar Türbini ve Çeşitleri, 
Dikey Eksenli Rüzgar Türbini Çalişma Prensibi, Yatay Eksenli Rüzgar 
Türbini Çalişma Prensibi, Rüzgar Santralleri, Modern Rüzgar Türbin 
Teknolojisi, Üretilen Enerjinin Hesaplanması, Rüzgar Enerjisi Kaynakları ve 
Ekonomisi, Rüzgar Enerjisi’nin Avantajları ve Dezavantajları olarak 
belirlenmiştir. Temerity eğitime eke olarak verilen proje hazırlama eğitimleri 
lie gençlerin proje hazırlama sürecindeki yeterlilikleri güçlendirilmiştir.
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• Biyogaz Nedir?

• Biyogazın Tarihçesi 

• Biyogaz Üretimi 

• Biyogaz Üretim Teknikleri 

• Anaerobik Fermantasyon ve Biyogaz Üretimi

• Anaerobik Çürüme Kademeleri

• Türkiyede Biyogaz

• Dünyada Biyogaz

• Hayvansal Atıklardan Anaerobik Arıtım 

Yöntemi

• Biyogaz Tesisinde Biyogaz ve Energi Üretimi 

• TEMATİK EĞİTİM

• Enerji Hakkında Genel Bilgi

• Güneş Enerjisi Nedir?

• Güneş Enerjisinin Uygulama Alanları 

• Güneş Enerjisi Sistem Çeşitleri

• Enerji Piyasası Hakkında Genel Bilgi

• Dünyada Güneş Enerjisi Kullanım Oranları

• Türkiyenin Enerji İhtiyacı ve Kurulu Grçleri

• Kurulu Güçler Enerji Oranları 

• TEMATİK EĞİTİM
• Rüzgar Enerjisi

• Dünyada Rüzgar Enerjisi

• Avrupa Rüzgar Atlası

• Rüzgar Potansiyel Atlası

• Türbin Teknolojisi

• Rüzgar Enerjisi Avantajları

• Enerji Hesaplama

• Rüzgar Enerjisinin Tarihçesi

• Ruzgar Türbini Çalışma Prensibi

• Modern Rüzgar Türbinleri

• Rüzgar Enerjisi Ekonomisi

• Rüzgar Enerji Kaynakları,

• Rüzgar Enerjisi Dezavantajları

• Yatay Eksenli Türbinler

• Dikey Eksenli Türbinler
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UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK 
EĞİTİMİ
• Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması

• İş Fikri Geliştirme

• Yaratıcılık Egzersizleri

• Sorumlu Girişimcilik

• İşletme Kavramı

• İşletme Fonksiyonları

• İşletme Türleri

• Kuruluş Şekilleri

• Mali ve Hukuki Sorumluluklar

• İş Planı Kavramı

• Pazar Araştırma ve Pazarlama Planı

• Üretim Planu

• Yönetim Planı

• Finansal Plan

• İş Planı

• UYGULAMALI PROJE HAZIRLAMA

• Teorik Bilgi

• Proje Nedir?

• Proje Hazırlamanın Temel İlkeleri ?

• 5 N 3K

• Proje Döngüsü

• Sorun Analizi

• Hedef Analizi 

• Strateji Analizi

• Bütçe Hazırlama

• Faaliyet Planı Oluşturma

• Mantıksal Çerçeve

• Fon Kaynakları

• AB Fırsatları

• AB Bakanlığı 

• Kalkınma Ajansı

• MFİB

• Türkiye Ulusal Ajansı

• Avrupa Komisyonu

• EACEA

• Salto

• Uygulama Aşaması

• Grup Çalışması

• Sunum Hazırlama

• Proje Sunumu

• Proje Tartışma Forumu

• Değerlendirme
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İpek BOZGEYİK  Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisi/Mezun  

Gelecekte Yenilenebilir Enerji ile iş fikirleriniz var mı? Var ise nelerdir?

Akademik alanda çalışma yapmak istiyorum.

Enerjiyi nereden ürettiğimiz konusunda ülkemizde problem var. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

benim lisansta yöneldiğim bir konuydu. Çünkü doğayı tahrip etmeden sürdürülebilir olması benim 

ilgimi çeken ilk noktasıydı. Doğaya zarar vermemesi ve amortisman süresinin kısa olması 

önemlidir. Lisans bitirme tezinde bu konu ile ilgili bir proje yapmıştım. Ve akademik anlamda 

yüksek lisans tezinde de bu konu ile ilgili devam etmek istiyorum. Gaziantep’te bu konu ile 

ilgilenen firmalar ile bağlantı kurmaya çalışıyorum. Yüksek lisans tezimde neler yapabilirim? Bu 

sektörde yenilikler ne olabilir? Aynı zamanda küçük çapı da olsa köylerde sulama pompalarının 

üzerine güneş panelleri kurarak ta ekonomik tasarruf sağlamayı amaçlıyorum ve daha sonra da bu 

projenin geliştirilmesi konusunda araştırma yapıyorum. 

Yurtdışında yenilenebilir Enerji ile İlgili Olarak Bir Yere Gitmek isteydiniz Bu Ülke Neresi 

Olurdu? 

Almanya’ya gitmek isterdim; 

Çünkü Almanya sınırları zorlayan bir ülke; ülkemiz ile kıyaslandığında Karadeniz Bölgesi kadar 

güneş alabiliyor ama ciddi anlamda güneş enerjisinden faydalanabiliyor ve Ar-ge faaliyetlerine 

ciddi bütçe ayırıyor; hedefleri çok çok yüksek ve teknolojik açıdan üst düzeye gelebilmişler.

İspanya güneşlenme açısından Almanya’ya göre daha şanslı ve teknolojilerini geliştiriyorlar 

sürekli. Bu yüzden İspanya.

İtalya’da da bu sektörde iyi örnekler ve çalışmalar var.

AB ülkelerinde sıralamayı bu şekilde listeleyebilirim. Öteki yandan güneş panelleri Japonya, Çin 

gibi Uzakdoğu ülkelerinden bize ulaşmakta gelecekte oraları ziyaret edip teknolojilerini incelemek 

isterim.

Bu Tür Yenilenebilir Enerji Eğitimleri Neden Önemli?

Birincisi bu tür eğitimlerde yenilikleri takip edebiliyorum. 

Her ne kadar araştırsam da eğitimlere katılan yetkin 

kişilerden dinlemek daha faydalı oluyor. Bu sektördeki 

insanlarla tanışabiliyorsun, bizzat bağlantı kurabilme 

açısından önemlidir.
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Üniversitede aldığım dersler bile bu sektöre yöneliktir. Bununla ilgili Mersin’de inşaatı devam eden 

Akkuyu Nükleer santraline Rus yetkililer gelmişti ve orada da ir konferansa katılmıştım. Kendimi 

enerjinin tüm dallarında geliştirdiğime inanıyorum ve geliştirdiğime inandığım için hem YEK 

alanında çalışmak hem de bu alanda bilgi ve birikimimi artırmak istiyorum.

Gelecekte Yenilenebilir Enerji ile iş fikirleriniz var mı? Var ise nelerdir?

Yüzen güneş enerji santrali kurmak istiyorum. Bunun bir sürü artısı olacak. Dikey tarım ile ilgili bir 

projem var. Bu proje ile Evimizin bahçesinde 100 m2lik bir alanda 1 dönümlük tarım arazisinden 

bile daha fazla ürün elde etmek mümkündür. Bunları nereden elde ettiğimi soracak olur iseniz; 

elbette kendi kattığım fikirlerimin yanı sıra yurtdışındaki uygulamaları buraya getirip ülke 

ekonomisine katkıda bulunmak istiyorum.

Yurtdışında yenilenebilir Enerji ile İlgili Olarak Bir Yere Gitmek isteydiniz Bu Ülke Neresi 

Olurdu? 

Şu anda Güneş enerjisi alanında çalışmak istediğim için tercihim Almanya olurdu. Amerika’da 

diğer bir tercihim olurdu. Çünkü Amerika’da teknolojinin geliştiği noktalardan birisidir. 

Danimarka’da katılmış olduğum eğitim kursunda enerjinin ne kadar gelişmiş olduğunu gözlemleme 

fırsatım oldu. Bizim ülkemize nazaran güneşi neredeyse görmeyen bir ülke olmasına rağmen 

neredeyse her çatıda güneş panelleri vardı. Bu sebeple Danimarka’yı da ekleyebilirim. Ülke olarak 

özetlersek Almanya, Danimarka, İsveç, İspanya diyebilirim. 

Bu Tür Yenilenebilir Enerji Eğitimleri 

Neden Önemli?

Daha önce benzer birkaç eğitime katıldım. 
Kendimi yenilenebilir enerji alanında 
geliştirmek ve bu alanda çalışmak istiyorum. 

M. Serdar Kesici  

Toros Üniversitesi Elektrik Elektronik  
Mühendisi/Mezun
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Gaziantep  Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde Sivil Toplum Diyaloğu 

İşletme ve Sanayi Politikası Hibe Programı kapsamında; Taşev Eğitim Kültür ve Gençlik Derneği 

tarafından Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma 

Ajansı işbirliği ile yürütülen “Yenilenebilir Enerji için Sürdürülebilir Ortaklık Projesi” konferansı 

düzenlendi.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, iç savaşların toprak işleme üzerinden daha sonraki 

savaşların ise günümüzde Ortadoğu’da olduğu gibi tamamen enerji sektörü üzerinde olduğunu, 

Türkiye’nin dünyada şu anda Çin’den sonra en fazla enerjide dışarıya bağımlı ülke olduğunu kaydeden 

Prof. Dr. Gür, “Bizim enerjide dışarıya bağımlı olmamız maalesef yüzde 70 civarında. Bir de şöyle 

düşünün; sanayileşen, üreten gittikçe ekonomisi büyüyen genç bir nüfusu olan büyük Avrupa ülkesi 

Türkiye var. Her geçen gün daha fazla enerjiye ihtiyacımız olacak. Eğer biz enerji açığımızı kendimiz 

karşılayamazsak maalesef ne dünyada söz sahibi olabiliriz ne de dünyada ve coğrafyamızda yön verici 

olabiliriz” şeklinde konuştu.Açılışta konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri “Batının 

bizden çok fazla bir üstünlüğü yok. Bizim bazı işleri ön plana alma konusunda bir sıkıntımız oluşmuş ve 

önceliklerimizi sıralayamamışız.  Sıralayamadığımız için de önceliklerimiz lüzumsuz işlerle uğraşmaktan 

ana işe dönememişiz. Dönemeyince de bugün bu sorunları yaşıyoruz. O yüzden nasıl ki gelişmiş ülkeler 

bugün 25-30 bin doların üzerine çıkmışlarsa ve bununla ilgili hangi altyapılar yapmışlarsa, eğitim modeli 

hangisinde daha iyiyse, teknolojik yapılanmalar hangisinde daha iyiyse onları almamız gerekiyor. Yeniden 

dünyayı keşfetmenin manası yok. Biz daha ilerisini bulmak zorundayız” ifadelerinde bulundu.
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 Açılış konuşmaları sonrasında Rektör Prof. Dr. Gür’ün moderatörlüğünü yaptığı panele; 

GAÜN Enerji Sistemleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Serap Çelik, Taşev Yönetim Kurulu Başkanı 

Özgür Demirezer, Doğa Koruma Derneği YKB Sinan Tütüncüler, Gaziantep Valiliği İl Planlama 

Uzmanı İhsan Canpolat ve Büyükşehir Belediyesi Enerji Sistemleri Mühendisi Merve Özkara 

panelist olarak katıldı.

Taşev Eğitim Kültür ve Gençlik Derneği olarak yaklaşık üç yıl önce bu projenin hazırlıkları 

başladığını belirten Özgür Demirezer, projenin enerjisini gençlerin bir eğitim sırasında ortaya attığı 

bir fikirden aldığını söyledi. Gençlerin fikirleri çok önemli olduğunu ifade eden Demirezer, 

gençlerin enerjisine ve fikirlerine çok özel bir hassasiyet gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Yenilenebilir enerji alanındaki Türkiye’nin üretim yüzdesinin düşük olmasının sebebinin çok 

gelişmiş bir ülke olmamız ve enerji tüketimimizin yüksek olmasından kaynaklandığını kaydeden 

Yrd. Doç. Dr. Serap Çelik, yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin rüzgâr enerjisinde devreye 

alınan santral sayısı anlamında 2016 yılında dünya yedincisi, Avrupa üçüncüsü; Jeotermal enerjinin 

doğrudan ve dolaylı kullanımında ise dünyada Türkiye olarak beşinci olduğumuzu ifade etti. 



90

Uzman İhsan Canpolat, bütün dünyanın enerji konusunda bir adım daha ileriye gidebilmek 

için çok ciddi bir mücadelenin içerisinde olduğunu söyleyerek, “Bu savaş  bazı yerlerde tanklarla, 

uçaklarla oluyor, bazı yerlerde araştırmayla oluyor. Bazı yerlerde güneş santrallerinin 

yerleştirilmesindeki mühendislik zekâsını daha ileriye taşımakla veya panel kalitesini daha 

artırmakla oluyor. Ama enerji konusundaki savaş  devam ediyor çünkü yaşamın her alanında 

enerjiye ihtiyaç var” diye konuştu.

 Yatırımlar ve Lisanssız elektrik üretimi hakkında katılımcılara bilgi veren Mühendis Merve 

Özkara, “Türkiye’de yenilenebilir enerjiyle ilgili bir şeyler yapmak istiyorsak önümüzde iki 

seçenek var. Ya lisanslı bir yatırım tercih edeceğiz, ya da lisanssız elektrik üretim yönetimine 

yöneleceğiz. Lisanslı yatırımlar bizim yapabileceğimiz düzeyde değil, daha çok büyük teknoloji 

gerektiren yatırımlar oluyor. Lisanssız elektrik üretimiyse biz hep diyoruz ya evimizin çatısında 

güneş enerjisi olsun, bir rüzgârgülü de buraya koyalım. O aşamada lisanssız elektrik üretimine 

yöneliyoruz” diyerek konunun yasal boyutu hakkında da dinleyenleri bilgilendirdi.

 Tütüncüler ise, yenilenebilir enerji sürdürülebilir kalkınmanın basit bir parçası olduğunu 

ifade ederek eğer zihnimizde bir ülke ya da şehir kendisine bir vizyon olarak sürdürülebilir 

kalkınmayı önüne koyabildiği ölçüde zaten yenilenebilir enerji alternatifleri bir seçenek olarak 

ortaya çıktığını vurguladı.

Proje ile ilgili yapılan detaylı açıklamada; Sivil Toplum Diyaloğu IV kapsamında İşletme ve 

Sanayi Politikası başlığında sunulan projenin finansörlüğünü Hazine Müsteşarlığı’na bağlı 

Merkezi Finans ve İhale Birimi olmuştur.14 Şubat 2016 tarihinde projenin başladığı söylendi.

 İlimizdeki yenilenebilir enerji potansiyelini açığa çıkarmak için yapılan bu proje ile kurum 

ve kuruluşlarda farkındalık yaratılması, iyi uygulama örneklerinin ülkemize, bölgemize 

kazandırılması hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda ilimizin ‘’Yeşil Şehir’’ statüsünün 

kazandırılmasına katkı sağlamak amacıyla bu tür faaliyetlerle yenilenebilir enerji kaynaklarını 

halka tanıtarak konu hakkında bilgi ve birikimini artırmaya çalışılacaktır.
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 Gaziantep ilinde 3-8 nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleşen 
Recoopgreen Projesi eğitim kursu kapsamında Macaristan, Slovenya, 
Litvanya ve Türkiye’den katılan organizasyon ve katılımcıların 
uzmanlık alanlarına ve organizasyonların faaliyet alanlarına göre 
yenilenebilir enerji kapsamında sunumlar gerçekleştirildi. Macaristan 
Miskolc Üniversitesi’nden katılımcılar üniversitede yapılan çalışmalar 
ve yenilenebilir enerjiye entegre edilmektedir. Bosphorus Energy Club 
üyelerince enerji klübü ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi. 
Macaristan’dan katılan Green Cycle kurumu yenilenebilir enerji 
alanında bir kamp kurduklarını burada ilkokul düzeyinde yetişkin 
eğitimine kadar enerji konusunda eğitim verdikleri ve farkındalık 
oluşturdukalrını bahsetti. FFNH Kurumu biyomarket, yenilenebilir 
enerji, farkındalık ve eğitim kapmları hakkında yaptıkları çalışmalar ve 
işbirliklerinden bahsetti.
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 Yenilenebilir enerjinin tarımsal boyutunda biyokütle için verimli tarım alanlarının 

kullanılmasının çok da doğru bir uygulama değildir.

 Biyokütle olarak atıkların kullanılması ve bunun güneş enerjisi ile entegre edilmesi 

çevresel faktörler açısından verimlidir.  

 Kıyı şeridinde yapılan balıkçılık faaliyetlerinde güneş enerjisinin kullanılması ve 

yaygınlaştırılması gerekmektedir.

 Uzaktan algılama sistemlerinin kullanılması, güneş ve rüzgar haritalarının çıkarılması 

ve toprak analizlerinin yapılması yenilenebilir enerji tesislerinin doğru yerlere kurulmasının 

ve tarım alanlarının doğru kullanılmasının önem arz etmektedir.

 Enerjide gençlik başlığında yer alan katılımcılar, çok boyutlu olan enerji dünyasında 

alt başlıklardan enerji hukuku, enerji politikaları, arz güvenliği, girişimcilik, enerjide kadın 

rolü ve fosil yakıtlardan yeşil enerjiye geçiş gibi önemli konularda çalışmalar yapılmaktadır.

 Geleceğin enerji liderlerinin yetiştirilebilmesi için yenilenebilir enerji gençlik 

programlarına entegre edilmelidir. 

 Güneş enerjisi proje, kurulum faaliyetleri ve güneş enerji tarlası kurulurken doğru yer, 

plan ve ekipman seçimi uzun vadeli kullanım ve kaynak kullanımının verimliliği açısından 

önemlidir.

 Yenilenebilir enerji konusunda sosyal farkındalığın artırılması için sürdürülebilirlik, 

gençlik eğitimi, yaz kampları, atık oranlarının düşürülmesi, enerji tasarrufu ve atık yönetimi 

konularında faaliyetler gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 Siber fizik sistemlerin enerjiye uygulanması, enerjide dijitalleşme ve yenilenebilir 

enerjinin yaygınlaştırılması açısından ele alınması gereken konulardır. 

 Jeotermal eneji ve gelecek için büyük bir iklim sorunu oluşturabilecek deniz tabanı ve 

okyanuslarda bulunan yüksek oranda hapsolmuş metan gazı içeren gaz hidrat oluşumlarının 

incelenmesi, oluşabilecek tehditlerin engellenmesini sağlayacaktır. 
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Eğitim Kursunun Amacı 

Yenilenebilir enerji alanında know-how ve iyi uygulamalar konusunda bilgi alışverişinde 

bulunmak ve AB düzeyinde işbirliği projeleri geliştirmek amacıyla katılımcılar için uygun 

platform sağlamak ve yerel ve ulusal düzeyde proje etkilerini artırmaktır. Eğitim kursu süresince 

Non- Formal eğitim yöntemleri kullanılmıştır. Bu metodun temel bileşenleri faaliyetin belirli bir 

tema üzerinde, bireysel öğrenme ve değerlendirmeye dayalı, katılımcıların gönüllü katılımı ile 

gerçekleşmesidir. Eğitim kursu sorumlusu öğretmen veya uzman olarak değil;  eğitmen veya 

kolaylaştırıcı olarak hareket eder. 

EĞİTİM KARAKTERİSTİĞİ

• Aktif dinleme

• Öğrenci değil öğrenici olma

• Yapının oluşumuna katkı

• Her yerde öğrenme

• Bilginin paylaşımı

• Bireysel farkındalık

• Motivasyon
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ÖĞRENME HEDEFLERİ

HEDEF 1.  Yenilenebilir enerji alanında bilgi düzeyim arttı 76.67%
HEDEF 2.  Katılımcılarla Know-How ve iyi uygulama örneklerinin değişimini 
gerçekleştirebildim. 86.67%
HEDEF 3. Diğer ülkelerdeki yenilenebilir enerji fırsatları ve genel durum hakkında bilgi sahibi 
oldum. 76.67%
HEDEF 4. Bu eğitim kursu diğer kişi ve kurumlarla iletişimimin artmasını sağladı. 88.33%
HEDEF 5. İletişime geçtiğim kişi ve kurumlarla ileride işbirliği ve ortak projeler 
gerçekleştireceğimi düşünüyorum. 86.67%Faaliyetin genel olarak amaç ve hedeflere ulaştığını 
gösterir genel skor. 83.00%

O1 O2 O3 O4 O5 AVR

76.67

86.67

76.67

88.33 86.67 83.00

ROOM MATERIALS AVR

91.67

81.67
86.67

Eğitim mekânı memnuniyet düzeyi: 91.67%

Eğitim materyallerinin yeterliliği: 81.67%

Eğitim kursu genel başarısı: 86.67% 

Bu eğitim kursunda edindiğim deneyimleri diğer kişilerle paylaşacağım: %100
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• PROJE SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN YENİ 

İHTİYAÇLARDAN HAREKETLE 1 ADET YENİ PROJE 

HAZIRLANMIŞ VE DERNEKLER DAİRE 

BAŞKANLIĞINA SUNULMUŞTUR. BU PROJE ENERJİ 

YÖNETİCİSİ YETİŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ 

FAALİYETLERİ KAPSAMAKTADIR. 

• PROJE SÜRECİNDE GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

KATILIMCILARI KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN 

PREFABRİK BİR BİNA YAPIMI PROJESİ 

HAZIRLAMIŞLARDIR. BU PROJE GAP İDARESİ 

TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞTİR.

• ŞU ANDA YENİ BİR STRATEJİK ORTAKLIK PROJESİ 

ÜZERİNDE ÇALIŞILMAKTADIR. BU PROJE ULUSÖTESİ 

ALANDA ENERJİ ALANINDA ÇALIŞANLARIN MESLEKİ 

GELİŞİMLERİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK SAHA 

ÇALIŞMALARINI VE İŞBAŞI EĞİTİM  FAALİYETLERİNİ 

İÇERMEKTEDİR.

• www.recoopgreen.com web sayfasının beş yıl süreyle devam 

etmesi sağlanacaktır.

http://www.recoopgreen.com
http://www.recoopgreen.com


GÜNCEL PROJE BAŞLIKLARI 
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İNSAN KAYNAKLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Genç nüfusun sektör ihtiyacı dikkate alınarak gerek mühendislik, 

gerek teknik gerekse mevzuat konusunda bilgi ve deneyimlerinin 
artırılmasını teşvik edici çalışmalar yapılması.

1-Yenilenebilir Enerji insan kaynakları merkezi kurulması.

2-Hukuk ve mevzuata dayalı eğitim projeleri geliştirilmesi.

VATANDAŞ GİRİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİ

Özellikle su ısıtmada kullanılan güneş enerjisinin aydınlanma ve diğer 
enerji ihtiyacının karşılanması noktasında teşvik ve bilgilendirme 

çalışmaları yapılması.

ÖRNEK YERLEŞİM PLANI ÇALIŞMALARININ YAPILMASI 

Özellikle yeni yapılan konutlar için örnek projeler geliştirilmesi ve bu 

uygulamaların teşvik edilmesi.

Vauban bölgesi benzeri pilot yerleşim alanlarının inşası.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ.

Kamu kurum ve Kuruluşlarının hedef kitlelerini bilgilendirici ve 
eğitici faaliyetleri içeren projeler geliştirilmesi.
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SONUÇ VE KAZANIMLAR 

SEKTÖREL İHTİYAÇ 
Enerji sektörünün ihtiyaç duyulan uzman istihdamında, risk analizi yapabilen, Ekonomi, 
İşletme, Maliyet konularına hakim, Yenilenebilir enerji kaynaklarının teknolojilerini takip 
eden ve bilgi sahibi uzmanlar olduğu, ayrıca, yine bu teknolojilerin kurulum ve bakım 
aşamalarında çalışabilecek ara elemanlara, tekniker ve teknisyenlerin yetiştirilmesi 
gerekmektedir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI
Yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımların desteklenmesi açısından yerli üretimin 
artıları bulunmaktadır. Türkiye’de Rüzgar Enerjisi sektöründe rüzgar türbini için kule, kanat, 
fren sistemleri ve yazılımların yerli üretimleri mevcuttur.

YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYEL ATLASI
Ülke çapında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının potansiyel atlaslarının Rüzgar ve Güneş için 
çıkartılmış olup, jeotermal için çalışmalar devam etmektedir. 

İllere ait potansiyel veriler devlet kurumları tarafından istenildiğinde ücretsiz olarak 
verilebilmektedir.   

YATIRIM MALİYETİ
Rüzgar ve Güneş Enerji sistemlerinin yatırım maliyetlerinin birbirine yakındır. 1 MW’lık 
yatırım 1 Milyon Euro civarındadır. 

2023 HEDEFLERİ 
- Yenilenebilir enerji konusunda ülkemizde kısa zamanda önemli gelişmelerin 

yaşandığı ve 2023'te Türkiye’de üretilen toplam enerjinin %30’unu yenilenebilir 

enerji kaynaklarından üretilmesi hedefine rağmen özellikle mevzuat konusunda 

problemlerle karşılaşıldığı belirtilmiştir. 

- Rüzgar Enerjisi Kurulu Güç 2023 hedefi 20 GW 

- Güneş Enerjisi Kurulu Güç 2023 hedefi 7 GW olarak belirlenmiştir.

BÖLGESEL YATIRIMLAR

Bölgesel olarak yapılacak yatırımlarda bölgenin karakteristik özelliğinin hem rüzgar türbini 

seçimlerinde hem de güneş enerjisi yatırımlarında kullanılacak malzemenin seçimlerinde 

önemli olduğu ve bunun iyi analiz sonucunda kararlaştırılması gerekmektedir.
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GAZİANTEP YENİLENEBİLİR ENERJİ ALTYAPISI
Gaziantep  gerek potansiyeli gerekse ihtiyaç yönüyle bölgenin en önemli şehirleri arasındadır. 
Gaziantep  Bölgesi için Rüzgar Enerji Lisansının 30 MWtır. Güneş Enerjisi için potansiyel 
olmasına rağmen altyapının yetersizliği nedeniyle lisans hakkı tanınmamıştır.  

GENÇ İSTİHDAMI

Proje özelinde ise gençlerin yenilenebilir enerji sektöründe gelecekte daha fazla ön plana 

çıkacak olan enerji yöneticisi ve enerji hukuku alanlarında kendilerini geliştirmeleri istihdam 

edilebilirliğe katkı sağlayacaktır.

ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ

Endüstri ve Kamuda  Enerji Yöneticisi bulundurma zorunluluğu mevzuatta bulunmakta olup, 

sadece mühendislerin katılacağı bu eğitimler 1 hafta uygulama ve 1 haftada teorik yapılan 

eğitimlerin sonrasında yılda iki kere enerji yöneticiliği sınavları yapılmaktadır.

Enerji yöneticiliği eğitimleri yetkili kurumlarca verilmektedir. Kamu çalışanlara yöneticilik 

eğitimlerinin YEGM tarafından verilmesi konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Etüt  Proje 

eğitimleri yetkili kurumlar tarafından verilmekte olup 3 hafta süren eğitimler sonrasında 

yapılan proje çalışması ve sınavda barılı olunması durumunda belge alınmaya hak kazanılır.

Kamuda ve sanayide belli tep ve metrekare değerleri üzerinde olan kamu binaları ve sanayiler 

dört yılda bir etüt  yaptırmakla yükümlüdür. Etütler sertifikalı kişiler tarafından yaptırılır. 

YEGM tarafından kamu binalarının etütleri yaptırılmaktadır.   

YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYEL HARİTALARI

Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyel haritalarının oluşturulması görevini üstelenen daire 

başkanlığı hazırlamış oldukları haritaları web sitesinde yayınlamakla beraber kurumların 

talepleri doğrulturunda herhangi bir alanda kurmak istedikleri santrale ilişkin potansiyele ait 

sayısal verileri paylaşmaktadırlar. (rüzgar, güneş v.s ) Haritaların oluşturulması sırasında 

sadece meteorolojik veriler değil örneğin rüzgar enerjisi potansiyel atlası için YEGM’in 

Türkiye genelinde 60 adet gözlem istasyonu bulunmaktadır. 

KAMU ALIMLARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Maliye Bakanlığı tarafında yayınlanmış olan kamu alımlarında enerji verimiliği genelgesi 

doğrultusunda yegm tarafında kamu alımlarında enerji verimliği kriterleri yayınlamıştır. 
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