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KOJENERASYONUN ÜLKE EKONOMİSİNE YARARLARI
ARZ GÜVENLİĞİ, İHRACATIN DİNAMOSU, YERİNDE 
ÜRET-YERİNDE TÜKET, KARBON SALIMI 

2022 Mart ayı sonu itibariyle ülkemizin elektrik Kurulu gücü 100.000 
Megawatt’a ulaştı ve bu gücün 5.500 Megawatt’ı Kojenerasyon.
Kojenerasyon santralleri, ülkemizin enerji arz güvenliği ve sanayide 
ihracatımızın artışı için kritik öneme sahip.

Geçtiğimiz yılın kurak geçmesi nedeniyle Hidroelektrik santrallerin üretimsiz 
kalması ve puant talebinin 55.000 MW düzeylerine çıkması maalesef 
yurdumuzda elektrik kesintilerini zorunlu hale getirdi.
Türkiye’nin toplam elektrik Kurulu gücünün 100.000 Megawatt olmasına 
karşılık neden bu 55.000 MW talebi karşılayamadık sorusu geçen yaz ve bu 
kış döneminde en çok sorulan soruydu.

Ülke olarak çok çalışıp çok üretmemiz ve çok ihraç etmemiz gereken bir 
süreç içindeyken önümüzde elektrik arz-talep dengesinde zorlu geçecek bir 
yaz dönemi bizi bekliyor.

İşte burada özellikle reel sektörde 24 saat esasına göre çalışan fabrika ve 
imalathanelerin buhar ve elektrik ihtiyacını baz yük düzeninde sağlayan 
kojenerasyon santralleri, imalattaki yaşamsal önemini yeniden vurguluyor. 
Sanayicimizin üretim maliyetleri içinde ciddi boyutlara ulaşan enerji giderleri 
kojenerasyon yoluyla makul düzeylerde tutulurken ihracatta rekabet 
gücünü artırıyor. 

Türkiye’nin 2021 yılında elde ettiği 206 milyar Dolar ihracat gelirinin yaklaşık 
120 milyar Dolarlık kısmı enerji ihtiyaçlarını kojenerasyonla sağlayan 
tesislerimizden sağlanmıştır.

Kojenerasyon santralleri tüketimin gerçekleştiği noktalarda konuşlandığı için 
yüksek ve orta gerilim hatlarındaki iletim ve dağıtım kayıp ve kaçaklarına 
maruz değildir. Türkiye’nin İletim ve dağıtım hatlarındaki kayıp kaçak 
oranının ortalaması %10’lar dolayındadır.

“Yerinde üret- yerinde tüket” kavramının en verimli uygulayıcıları olan 
kojenerasyon santralleri 5.500 Megawatt kurulu güç sayesinde saatte 
yaklaşık 500.000 Kilowatsaatlik elektriğin iletim ve dağıtım hatlarında 
kaybını önlemektedir. 
Bu tasarrufun güncel elektrik fiyatlarıyla bedeli aylık 650 milyon TL, yıllık 7,2 
milyar TL’dir.

İklim değişikliğinin en büyük zararlılarından olan enerji üretiminde ise 
Kojenerasyon santralleri en az zararlı salım yapan fosil yakıtlı santrallerdir… 
Bir kömür santralinde üretilen her 1000 Megawat saat elektrik karşılığında 
atmosfere 1054 ton CO2 salınırken kojenerasyon santrallerinde bu salım 330 
tona düşmektedir.

Bu saydığımız avantaj ve yararları nedeniyle kojenerasyon santrallerinin tam 
kapasite çalışmaları için kamu yönetiminin derneğimiz tarafından önerilen 
çok yönlü tedbir ve teşvikleri hayata geçirmesi acil ve gereklidir.

Enerjinizin her daim verimli olması dileklerimle…

Yavuz Aydın
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TASARRUFTAN TASARRUF EDİLİR Mİ?

Son iki yıldır yaşadığımız küresel salgın boyunca emtia ve enerji 
fiyatlarında yaşanan artış yetmiyormuş gibi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 
deyim yerindeyse enerji piyasalarını altüst etti. Son 6 ay boyunca Türk 
lirasının değer kaybı da eklendiğinde hem elektrik hem de doğalgaz 
fiyatları daha önce görülmemiş düzeyde artış gösterdi. Yaşanan bu artış 
hepimizi derinden etkilemeye devam ediyor.

Geçen yıl Nisan ayı başında İgdaş’ın uyguladığı tarifelere göre birim 
fiyat KDV hariç konutlar için 1,65 TL/m3, sanayi için 1,55 TL/m3 ve 
elektrik üreticileri için 1,57 TL/m3’tü. Tam bir yıl sonra bu yıl Nisan 
ayında uygulanan birim fiyatlar ise: konutlar için 3,20 TL/m3, sanayi 
için 9,63 TL/m3 ve elektrik üreticileri için 10,93 TL/m3 seviyesine ulaştı. 
Abone gruplarına göre artış oranları sırasıyla konutlar için %94, sanayi 
için %521, elektrik üreticileri için ise %596’dır.

Bu abone gruplarının toplam tüketim içindeki payları sırasıyla, %32,3, 
%26,3 ve %28,2’dir. Dikkat ederseniz geçen yıla kadar abone grupları 
arasındaki fiyat farkları oldukça düşükken, son bir içinde “sosyal devlet” 
anlayışı ile konut aboneleri ile diğerleri arasındaki fark uçuruma 
dönüşmüştür. Eğer tüm abone gruplarına eşit yaklaşım sergilenmiş 
olsaydı şu anda ortalama doğalgaz fiyatı 7,66 TL/m3 seviyesinde 
olacaktı. Her ne kadar sosyal devlet anlayışı ile konut abonelerinin 
desteklenmesi olumlu olsa da oluşan yükün diğer abone gruplarına 
ilave edilmesi hem sanayi de hem de elektrik üretiminde maliyetleri 
artıracağından, dönüp dolaşıp hane nihai tüketici fiyatlarına yansıması 
kaçınılmazdır. Burada bahsettiğimiz toplam dolaylı maliyet artışı 70 
milyar TL mertebesindedir. Üstelik, doğalgaz kullanmayan yurttaşların 
dolaylı olarak bu yüke ortak olmaları ayrı bir tartışma konusudur.

Yukarıda anlatılan fiyat dengesizliğinin önümüzdeki birkaç ay 
içinde iki önemli sonucunun olması muhtemeldir. Öncelikle, toplam 
kurulu gücü 5.500 MW seviyesinde olan kojenerasyon santrallarının 
bulunduğu tesisler yüksek gaz fiyatları nedeniyle elektrik ve ısı üretimi 
yapamayacağından enterkonnekte şebekeye %10-12 ilave yük 
getirecektir. Özellikle yaz aylarında soğutma ihtiyacına bağlı olarak 
elektrik talebinde yaşanacak artış emre amade arzın talebi karşılamakta 
güçlük çekmesine neden olabilir. Diğer yandan, devre dışı kalan 
kojenerasyon tesislerinin çoğunlukla 7/24 hizmet verdikleri dikkate 
alındığında, yerine ikame için ancak kömür santrallarının üretimlerini 
artırması gerekecektir. Bu durum çevre açısından atmosfere bırakılan 
karbon emisyonlarının artmasını kaçınılmaz kılacaktır.

Uzun yıllardır dile getirmekten yorulmadığımız; enerji üretiminde yerli 
ve yenilenebilir kaynaklara öncelik verecek, tüketimde olduğu gibi 
üretimde de verimliliği ön plana çıkaracak, özellikle ithalata dayalı 
enerji kaynaklarının verimli kullanımını teşvik edecek politikaların 
geliştirilmesi ve uygulanmasını tekrar etmekte yarar var. Bu çerçevede 
özellikle tesislerin ve kuruluşların kendi elektrik ve ısı ihtiyacını 
karşılamak için kurulan kojenerasyon sistemleri, hem yüksek verimleri 
ile doğalgaz ithalatının azaltılmasına katkı sağlayarak, hem de aynı 
ihtiyaç için daha düşük zararlı gaz emisyonu yayarak üretimde verimlilik 
için önemli role sahiptir.

Önümüz yaz. Yazın güneşli ve aydınlık günlerinde sizlere tekrar 
merhaba demek dileğiyle…

Dr. Özay KAS

SERBEST ELEKTRİK PİYASASI NE KADAR SERBEST ?

Ülkemizde elektrik piyasasının 2001 yılında serbestleştirilmesinin 
önemli bir sebebi vardır.   Devlet eli ile, tek bir kuruluş üzerinden 
elektriğin üretilmesi, iletilmesi, dağıtılması için maddi kaynaklar 
yetersiz kalmış, kamu elektrik üretim santralleri bakım planlarını 
yerine getiremeyen, emre amadeliği çok düşük ve verimsiz tesislere 
dönüşmüşlerdir. 

Elektrik üretiminin yetersiz kaldığı yıllarda, özellikle petrokimya 
ve şeker fabrikalarında elektrik üretimini kesintisiz sağlamak 
için TEK haricinde kurumların elektrik üretimi için otoprodüktör 
tanımı kanuna yerleştirilmiştir.   Daha büyük tesis ihtiyacı için Yap-
İşlet-Devret ihale modeli icat edilmiştir.  Yabancı sermaye ülkeye 
gelmiş ve ilk yatırımlarını yaptıktan sonra yaşanan gelişmeler ile 
uluslararası tahkim kabul edilmiştir.  Bütün bu uğraşılar ve süreçlerin 
nihayetinde 20 Şubat 2001 yılında 4628 numaralı kanun ile elektrik 
sektörü özel sektöre açılmıştır.

Serbest piyasa kurulmasında kanun yapıcılar ile özel sektör bir arada 
çalışmış, sektörün politik etkilerden uzak olması için hükümetten 
bağımsız Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu kurulmuştur. O 
kadar başarılı olmuştur ki, 2010’lu yıllara geldiğimizde yabancı 
yatırımcılar bırakın uluslararası tahkim talebini, herhangi bir elektrik 
satış sözleşmesi olmaksızın ülkemizde yatırım yapmaya başlamıştır.  
O birkaç yıllık dönem kurallara dayalı ve sağlam bir piyasaya olan 
güvenin en yüksek düzeye çıktığı dönem olmuştur.

2020’li yıllara korona salgını ve dünya genelinde emtia ve enerji 
fiyatlarında aşırı yükselmeler ile girdik.  Aynı döneme yabancı para 
birimlerinde yükselmede eklenince elektrik fiyatları tartışması ile 
çalkantılı yeni bir 10 yıllık döneme girdik.  

Elektrik piyasası üzerindeki regülasyonlar artık son derece sıkı hale 
gelmiş, serbest piyasa kavramından uzaklaşılarak aşırı regüle sektör 
görünümüne dönüşmüştür.  Örneğin, elektrik sektöründeki sıkıntılar 
sebebi ile, geçici olarak, üretim maliyeti düşük olan santralların, 
elektrik üretim maliyeti yüksek olan santrallara destekleme bedeli 
ödemesi serbest piyasa kurallarının aleyhinde bir gelişmedir.  Bu 
kanunun kabul edilmesinde kamu hizmeti gereğinin düşünüldüğü 
ve zincirin son halkası olan tüketicilerin korunduğu aşikardır.  Gene 
de serbest piyasanın temel prensiplerinden olan rekabeti bozarken 
dikkatli olmak, sektör temsilcileri ile istişare etmek lazımdır.  

Bir diğer örnekle, kojenerasyon tesislerinin maliyetlerini düşürmek 
için hibrit tesis kurmasına %15 limiti konulmuştur.  Örneğin 60 
MW kojen santrali olan bir sanayi tesisi 20 MW GES kuracak alanı 
ve finansman gücü olsa da %15 limit kararı ile engellenmektedir. 
Genelleme yaparak, yaz günlerinde-öğlen saatlerinde %100 güneş 
enerjisi ile çalışabilecek olan; proses buharını konsantre güneş ve 
elektriğini fotovoltaik güneş panelleri ile üretebilecek, geceleri ve 
kış günlerinde eksiğini Kojenerasyon tesisi ile tamamlayacak bir 
tesise “HAYIR” denilmektedir.  
Serbest piyasanın dinamizminden, verimliliğinden, yatırım 
gücünden istifade etmek için aşırı regülasyondan vazgeçilmesi 
dileği ile güzel günler dilerim.
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Turboden, Kastamonu Entegre projesi için kojenerasyon 
özelliğine sahip, “elektrik ve sıcak su” üreten ORC tesisi tercih 
etmiştir.

İklim Şurası 21-25 Şubat Tarihlerinde Gerçekleşti

66

Haberler

Turboden, Türk müşterisi olan Kastamonu Entegre’nin; 
Balıkesir ve Kastamonu BES olmak üzere, iki yeni tesisine 
teknoloji tedarik ederek aralarındaki bağlılığı güçlendiriyor. 

Turboden S.p.A., MDF panel üretiminde Türkiye’nin lider 
firması olan Kastamonu Entegre’den 2 adet ORC sistemi (her 
biri 13.6 MWe) için sipariş aldı. Kastamonu’nun Turboden 
tarafından tedarik edilen Gebze ve Balıkesir’de halihazırda 3 
ORC tesisi daha bulunuyor. Bu siparişle birlikte toplamda 5 
biyokütle tesisi ve 30 MWe kurulu gücü olacaktır. Kastamonu 
Entegre, mobilya, dekorasyon ve inşaat sektörleri için 
MDF, sunta, laminat parke gibi endüstriyel orman ürünleri 
üretmektedir. 

Balıkesir ve Kastamonu illerindeki fabrikalarda kurulması 
planlanan ve odun ve yonga levha üretim atıklarından 
elektrik elde edilmesi planlanan bu projelerde Turboden’in 
güvenilir entegre enerji çözümleri sunan yüksek verimli ORC 
türbinleri tercih edildi. Turboden’in bu projelerde kullanacağı 
türbinler; Balıkesir için “yalnızca elektrik” üreten yüksek 
verimli ve su kullanım ihtiyacı olmayan ACC (hava soğutmalı) 

modeli olacaktır. Kastamonu projesi için de kojenerasyon 
özelliğine sahip, “elektrik ve sıcak su” üreten ORC tesisi tercih 
edilmiştir. 

Turboden ORC teknolojisinin entegre çözümleri sayesinde, 
aynı güçlerde ve farklı konseptlerdeki enerji ihtiyaçlarına 
sahip bu projeler, terzi işi metoduyla projelere özel 
üretilmektedir. Bu sayede, her bir projede 3000 ton/yıl 
CO2 olmak üzere, toplamda 6000 ton/yıl CO2 önlenecektir 
(yaklaşık olarak 3000 otomobilin emisyonuna eşdeğerdir). 
2022 yılının son çeyreğinde devreye alınması planlanan 
bu projeler, eski YEKDEM tarife fiyatı olan 133 USD/MWh 
üzerinden ulusal şebekeye elektrik satışı yapacaklardır. 

Ayrıca ORC ünitesinin ana bileşenlerinden olan hava 
soğutmalı kondenser (ACC) ve diğer birçok parça, Turboden’in 
İzmir Aliağa fabrikasında üretilecek. Turboden siparişini aldığı 
bu projelerle birlikte, Türkiye’de kurmuş olduğu tesis sayısını 
18 adete ve kurulu gücünü 115 MWe seviyesine yükselterek, 
Türkiye ve Dünya çapındaki lider biyokütle ORC tedarikçisi 
pozisyonunu güçlendirmeye devam etmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 21-25 
Şubat 2022 tarihleri arasında Konya’da düzenlendi.
Dört gün süren Şura’da yedi farklı komisyonun çalışmaları ile 
sunulan 76’sı öncelikli olmak üzere toplamda 217 maddelik 
tavsiye kararı oybirliği ile kabul edildi.

Bakan Murat Kurum tavsiye kararlarının oylanmasından sonra 
yaptığı konuşmada ilk İklim Şurası’nın çok geniş katılımla 
düzenlendiğini ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi siyaset üstü 
bir anlayışla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Şura’da “yeşil kalkınma” ve “2053 net sıfır emisyon” hedeflerine 
ve ulusal katkı beyanının düzenlenmesine ilişkin bilimsel 
müzakereler yürütüldüğünü ve iklim değişikliğiyle mücadele 
ile yeşil kalkınma hamlesine dair çok önemli kararlar alarak 
yepyeni projeksiyonlar oluşturulduğun söyleyen Murat 
Kurum, sonuç bildirgesini de bu projeksiyonlara uygun 
şekilde hazırladıklarını ifade etti.

Bakan Kurum, bildirgenin 2053 net sıfır emisyon hedefi 
doğrultusunda Ulusal Yeşil Finans Stratejisi’nin oluşturulması, 
ulusal yeşil taksonomi mevzuatının geliştirilmesinde ve 
“Emisyon Ticaret Sistemi’nin uygulama takvimi için yol 
gösterici olacağını sözlerine eklerken, şunları kaydetti;
“Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması, enerji 
verimliliğinin sağlanması ve fosil yakıtların azaltılması için 
bir yol haritası olacak. Alternatif yakıtları ve akıllı ulaşım 
sistemleriyle ülkemizde temiz ulaşım ağını yaygınlaştırmak 
için bizlere bir plan sunacak. 

Sanayide sürdürülebilir üretim ve tüketim sistemlerinin, 
alternatif emisyon azaltım yöntemlerinin uygulanması için bir 
kılavuz olacak. 

Suyun verimli kullanılması, iklim dostu akıllı tarım 
teknolojilerinin geliştirilmesinde belirleyici bir belge olacak. 
İklim değişikliği kaynaklı afetlere karşı tehlike, risk yönetimi, 

sigorta ve finans sistemlerinin güçlendirilmesi; 
doğal alanların korunması, bozulmuş 
ekosistemlerin iyileştirilmesine yönelik çözümler 
için bir başvuru kaynağı olacak. Düşük karbonlu 
üretime ulaşmak için karbon tutma teknolojilerinin, 
enerji verimliliği sağlayan yüksek performanslı 
inovatif malzeme tasarımlarının geliştirilmesi için 
akademimize, iş dünyamıza bir yöntem sunacak.”
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Karbonsuzlaşma Yolunda KojenTÜRK Seminerleri Mart Ayında 
Termik Santrallerde Verimlilik, Optimizasyon ve Emisyon 
Çözümleri Alanında Gerçekleşti
 Türkiye Kojenerasyon Derneği tarafından başlatılan 
‘Karbonsuzlaştırma Yolunda KojenTÜRK Seminerleri’nin 
üçüncüsü “Termik Santrellerde Verimlilik, Optimizasyon 
ve Emisyon Çözümleri” konusunda 2 Mart 2022 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir.

Termik santrallerde yapılabilecek verimlilik artışı, 
optimizasyon çözümleri ile elde edilebilecek emisyon 
kazançları ile ilgili gerçekleştirilen seminer yoğun katılım 
ile gerçekleştirilmiştir. Seminer KojenTÜRK Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Deman Enerji Kurucusu Cahit Demir’in Gaz Motorlu 
Kojenerasyon Sistemlerinde Verimlilik sunumu ile başlamıştır. 

Demir, doğalgaz kullanım miktarının azaltılması için en 
verimli sistemlerinin kojenerasyon teknoloji olduğunuza 
dikkat çekerek elektrik ve ısının birlikte üretilmesi, yerinde 
kullanılması durumunda her bir MWh elektrik enerjisi için 
189,2 kg CO2 tasarrufu yapılacağını belirtmiştir. Seminerin 
ikinci sunumunu gerçekleştiren GE Digital Bölge Satış 
Müdürü Bülent Harput, daha yüksek verimlilik ve daha düşük 
emisyonlar için yakma optimizasyon ile ilgili sunumunu 
gerçekleştirmiştir. Seminerin son sunumunu KojenTÜRK 
üyesi ve Enerjisa Kojenerasyon Süreç Yöneticisi Ertan 
Dinç yapmıştır. Enerji performans sözleşmeleri ile kazan 
kazan yönetmelerinden bahsetmiştir. Seminer serisi, iklim 
değişikliğini önlemeye yönelik çözümlerle farklı konularda 
devam edecektir.



ICCI Enerji Sektörünü Yeniden Bir 
Araya Getirdi

88

Bizden Haberler

Pandemi nedeniyle fuara iki yıl mola veren, konferanslarını 
dijital ortamda gerçekleştiren ICCI, 16-18 Mart tarihlerinde 
İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Sektörün tarafından 
büyük ilgiyle takip edilen fuar ve konferanslar büyük bir 
memnuniyet yarattı.

T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK’nın desteği 
ile Sektörel Fuarcılık ve derneğimiz tarafından, 16-18 Mart 
2022 tarihleri arasında 26.ncısı gerçekleştirilen Türkiye’nin ve 
yakın coğrafyanın en büyük uluslararası enerji fuarı ICCI Enerji 
ve Çevre Fuar ve Konferansı sona erdi. Fuar katılımcılarının 
verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdiği ve yüksek iş 
hacimlerine ulaştığı fuar, fiziki olarak çok daha güçlü bir geri 
dönüşe imza attı. 

16-18 Mart tarihleri arasında İstanbul 
Fuar Merkezi’nde gerçekleşen ICCI 2022 
Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı 45 
ülkeden 15 binin üzerinde profesyonel 
ziyaretçiyi ağırlarken, kamu, sanayi ve 
enerji sektörünün üst düzey isimlerini 
bir araya getirdi. 200’ den fazla yerli ve 
yabancı katılımcının yer aldığı ICCI 2022 
fuarı, yüksek ziyaretçi profili ve son güne 
kadar yoğun geçen konferansları ile 
katılımcılarında büyük bir memnuniyet 
yarattı.

Yabancı delegasyonlarında devlet temsili 
düzeyinde ilgi gösterdiği ICCI 2022 Enerji 
ve Çevre Fuar ve Konferansına; İtalya, İran, 
Danimarka, Norveç, Almanya, İngiltere, 
Fransa, Avustralya, Japonya, Norveç, 
Hindistan, Azerbaycan ve Türkiye’den 
Enerji Bakanlıkları, konsolosluklar ve ticari 

ataşelikler 3 gün boyunca en üst düzeyde katılım gösterdi.

Ana teması İklim Değişikliğine Duyarlı, Sürdürülebilir, 
Verimli Enerji Dönüşümü olarak belirlenen ICCI 2022 
Konferanslarında 3 gün boyunca 4 salonda 40’a yakın oturum 
gerçekleştirildi. Oturumlarda, “Küresel Pazarlarda Enerji 
Alanında Oyuncu Olmak: Yurt Dışında Enerji İş Birlikleri, 
Elektrik ve Doğalgazda Arz Güvenliği, AB’nin Yeşil Mutabakatı, 
YEK-G ve Sınırda Karbon Vergisi, Türkiye’de ‘Yeşil Hidrojen’, 
Sanayide Enerji Maliyeti ve Karbon Azaltma, Yenilenebilir 
Enerjide Türkiye’nin Yol Haritası, Sanayide Enerji Maliyeti ve 
Karbon Azaltma gibi önemli konu başlıkları dikkat çekti.

Enerjide hedeflerin doğru konulması gerekliliğinin altı 
çizilirken savaş ve pandemi 
koşullarının baz yükü enerjiye olan 
ihtiyacı bir kez daha gösterdiği dile 
getirildi. Yenilenebilir dönüşümün 
altı çizilirken tedarik sıkıntıları, 
savaş koşulları ve artan arz 
talebinin, kısa vadede yenilenebilir 
enerji kapasitesinin devreye 
sokulması gerekliliğini ortaya 
çıkardığı belirtildi. 

Yenilenebilir enerjinin biyokütle 
sektöründen çıkan atıkların 
kullanılması ile elde edildiğine 
ilişkin başlıklar dikkat çekerken 
enerjiden maksimum fayda 
sağlanması için bu atıkların doğru 
yöntemler ile kullanılmasına ilişkin 
düzenlemeler konuşuldu. 
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Avrupa yeşil mutabakatının 
Türkiye ekonomisine 
etkilerine ilişkin önemli 
konulara dikkat çekildi. 
Avrupa Birliği’nde iklim 
yasasının kabul edilmesinin 
üye devletler için 
bağlayıcı olduğuna ilişkin 
önemli konu başlıkları 
değerlendirildi. 

Karbonsuzlaşmayı hayata 
geçirici teknolojiler 
uygulanırken enerjide dışa 
bağımlılığın azaltılmasının 
Türkiye’deki enerji arz 
güvenliğini sağlamak 
açısından oldukça gerekli 
olduğu belirtildi. 

Ticaret Bakanlığı’nın eylem 
planının da açıklaması 
sonucu Paris Anlaşması’nın 

onaylanarak Kasım ayında yürürlüğe girmesi ile Türkiye’nin 
bunu hayata geçirmek için çalışmalarına başladığı ifade edildi. 

Sınırlı karbon konusu, Türkiye’nin ticari ilişkileri açısından 
ve ilişkilerin geleceği açısından önemli olması nedeniyle 
ülkemizin bu alanda yapacağı çalışmaları ivedilikle hayata 
geçirmesi, kendine özgü karbon piyasası oluşturması, 
emisyon ticaret sistemi ile Avrupa Birliği ile sorunların en aza 
indirgenmesi gerekliliğinin altı çizildi. 

KARBONSUZLAŞMADA ENERJİDEKİ DIŞA 
BAĞIMLILIK AZALTILMALI 



Bizden Haberler

Sayı: 13 | Nisan - Haziran 2022 1010

ICCI 2022’den Kareler

KojenerasyonKojenerasyon



Bizden Haberler KojenerasyonKojenerasyon

Sayı: 13 | Nisan - Haziran 2022 1111



Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 
önündeki engeller ve çözümler Diyalog 

Günü’nde tartışıldı

12 Sayı: 13 | Nisan - Haziran 2022 
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İnşaat malzemeleri sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD 
(Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği), ÇEDBİK 
(Çevre Dostu Binalar Derneği) ortaklığında, Avrupa Birliği 
Başkanlığı’nın koordinasyonu ve desteği ile hayata geçen 
“Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar” isimli AB projesi 
kapsamında, inşaat, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mimarlık 
ve enerji verimliliği alanlarında çalışan sivil toplum örgütleri, 
ilgili kamu kurumları ve yerel yönetim temsilcileri “Diyalog 
Günü”nde buluşarak, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
odağında sektörün önündeki engelleri ve çözüm önerilerini 
çalıştı.

Avrupa Birliği Başkanlığı’nın koordinasyonu ve desteğiyle 
1 Nisan 2021’de Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK tarafından 
yürütülmeye başlanan, Türkiye Kojenerasyon Derneği olarak 
dahil olduğumuz, “Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar” isimli 
projede, sektör paydaşlarının bir araya gelmesi, Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları (SKA) hakkında daha iyi bir anlayış 
geliştirmesi ve SKA’ya ulaşmada aktif katılımlarını teşvik 
etmeleri hedeflendi. 15 ay olarak programlanan projede, 
Anadolu’daki sivil toplum kuruluşlarının daha aktif olmaları, 
karar alma süreçlerine daha kolay etki etmelerinin yolunun 
açılması, sektörler arası iş birliğinin artırılması ve gelişimin 
desteklenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Farklı illerde önce fiziksel sonra da çevrimiçi olarak 
düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” başlıklı 
eğitimlerde, kaynakların önemi vurgulanarak, kurumların 
topluma sadece ekonomik fayda sağlama konusunda 
değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel açıdan da 
sorumlulukları olduğuna dikkat çekildi. Sürdürülebilirlik 
ve iklim gündeminin; inşaat, çevre, mimarlık, enerji, enerji 
verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarına etkileri de 

bu toplantılarda tüm yönleriyle değerlendirildi. Farklı sektör 
ve meslek temsilcilerinin katıldığı “Savunuculuk” başlıklı 
eğitimlerde ise bölgesel ve sektörel sorunlar, sektörler arası 
diyalog oluşturulmasıyla ilgili görüşler paylaşıldı. SKA’lar, 
inşaat alt sektörleri açısından değerlendirilerek, neler 
yapılabileceği, bu hedeflere ulaşmada yaşanan zorluklar tüm 
yönleriyle ele alındı. 

Proje kapsamında 1 Nisan 2022 tarihinde İstanbul’da 
düzenlenen “Diyalog Günü”nde ise yıl boyunca yapılan tüm 
çalışmalar ve eğitimler sonrası elde edilen bilgiler, SKA’ların 
önündeki engelleri belirleme ve çözüm önerileri geliştirilmesi 
amacıyla değerlendirildi.

“Sürdürülebilir Yaşam”, “Toprak, Hava, Su Kirliliği”, “Sera Gazı 
Azaltım”, “İnsana Yakışır Ekonomik Gelişme” ve “Dayanışma 
ve İşbirlikleri” başlıklı 5 farklı masada gruplanan 17 SKA’ya 
ulaşmada yaşanan engeller ve çözüm önerileri katılımcılar 
tarafından masaya yatırıldı.

“Diyalog Günü”nün ikinci yarısında ise UN-SDSN Türkiye 
Koordinatörü Bahar Özay’ın moderatörlüğünde katılımcılar 
söz alarak öğleden önceki oturumda tartışılan engeller ve 
çözüm önerileriyle ilgili kendi alanları açısından en önemli 
gördükleri sorunları değerlendirdi.

“Diyalog Günü”nde Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi ve 
Yeşil Kalkınma Hamlesi ile uyumlu bir çerçevede Türk 
inşaat sektörünün büyümesi, ekonomik, sosyal ve çevresel 
boyutlarıyla ele alındı. Toplantıda Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’nın alt hedeflerinin gerçekleştirilmesindeki engeller 
(mevzuat, işin niteliği, coğrafi koşullar, insan kaynağı, vb.) 
belirlenerek çözüm önerileri üzerinde duruldu. 

KojenerasyonKojenerasyon
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Solar İstanbul Fuarı 23-26 Mart Tarihlerinde Gerçekleşti
GENSED, GÜNDAR, GÜYAD stratejik partnerliğinde gerçekleşen Solar İstanbul Fuarı 
güneş enerjisi sektörünü bir araya getirdi. Uluslararası anlamda büyük ilgi gören fuar, 
Türkiye’nin 100 milyar dolara yakın yeni güneş enerjisi santralleri projesi için adeta bir 
merkez oldu.

Solar İstanbul açılışına online bağlantıyla katılan Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye’nin 
güneş enerjisinde kurulu gücünün yaklaşık 8 bin megavata 
ulaştığını bildirdi. 2021 yılında yenilebilir enerji kaynakları 
elektrik üretimde kurulu gücün 118 bin 514 megavat 
ulaştığını belirten Tancan,“Sürdürülebilir ve temiz enerji 
anlayışıyla yenilenebilir enerjide kurulu gücümüz bugün 53 
bin 894 megavata geldi ve toplam kurulu güç içindeki payı 
yüzde 54’e ulaştı.

Temiz ve tükenmeyen enerji kaynaklarımızın en 
önemlilerinden biri güneş enerjisi. 8 yıl öncesine kadar 
şebekeye bağlı hiçbir güneş santralimiz yoktu. Güneş enerjisi 
kurulumları 2014’te 40,2 megavatla başladı. Son dönemdeki 
artışlarla 2022 Şubat sonunda güneş enerjisi kurulu gücümüz 

7 bin 953 megavata ulaştı.” Güneş enerjisinin, yenilenebilir 
enerji kurulu gücü içindeki payının ise yüzde 14,8 olduğunu 
dile getiren Tancan, “Güneş enerjisi kurulu gücünde Avrupa’da 
8, dünyada 16’ncı sıradayız.” dedi.

Açılış konuşmacıları arasında yer alan Organize Sanayi 
Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Başkanı Memiş 
Kütükçü, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve TBMM 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız da Türkiye’nin özellikle son yıllarda enerjinin 
dönüşümü ve kaynak çeşitliliği alanlarında atılımlar yaptığını 
aktardı.

Solar İstanbul’un fuarı kadar sektöre yönelik oturumları 
dikkat çekti. Yüzer GES, tarım GES, yeşil hidrojen ve depolama 
konferansları kadar, Türk yatırımcılar ve yeni pazarlar da 
önemli oturum başlıkları arasında yer aldı. Üç gün boyunca 
devam edecek toplamda 25 konferansa ev sahipliği yapan 
Solar İstanbul’da, hem güneş enerjisi sektörüne hem de 
diğer sektörler ile yeni yatırımcılara yeni bir soluk ve bakış 
açısı getirdi. Aynı zamanda enerji depolama, elektrikli 
ulaşım ve dijitalleşme konusundaki son gelişmelerinde 
değerlendirildiği oturumlarda yerli, yabancı uzmanlar yer aldı. 
Fuarda ayrıca sektörle ilgili yüzlerce inovatif ve son teknoloji 
ürünleri de sergilendi.

Türkiye Kojenerasyon Derneği olarak kojenerasyon 
teknolojisinin güneş enerjisiyle (CSP) de kullanılabileceğini 
anlatmak üzere fuara katılarak ziyaretçilerimizi bu alanda 
bilgilendirdik.

Konsantre güneş enerjisi (CSP), aynalar aracılığıyla enerji 
üretmeye yönelik bir yaklaşımdır. Aynalar, güneş ışığını belirli 
bir noktaya yansıtır, konsantre eder ve ısıya dönüştürülür. Isı 
daha sonra elektrik enerjisi üretmek için buhar türbininde 
kullanılır.



Alkım Bağ Güllü

Direktör, SHURA Enerji Dönüşümü 
Merkezi
Alkım Bağ Güllü, profesyonel iş yaşamına 2003 
yılında savunma sanayiinde başlamış, 2006-2007 
yıllarında British Council’de Yönetişim ve Toplum 
Projeleri Koordinatörü olarak Başbakanlık, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Büyükşehir Belediyeleri, basın ve sivil toplum 
kuruluşları ile yürütülen farklı projelerin yönetiminde 
görev yapmıştır. 2008 yılından itibaren yenilenebilir 
enerji sektöründe çalışan Alkım, Türkiye’nin en büyük 
rüzgar enerjisi yatırımcısı olan Polat Enerji’de sırasıyla 
Yenilenebilir Enerji Projeleri Birim Müdürü, Rüzgar 
Enerji Projeleri Direktörü ve Strateji Direktörü olarak 
görev yapmıştır. 

2008-2020 yılları arasında, aralarında Türkiye’nin en 
büyük rüzgar enerji santralinin de yer aldığı toplam 
700 MW kurulu güce sahip rüzgar enerji projesinin 
geliştirilmesi, yatırım analizi, finansmanı ve inşasında 
aktif rol almıştır. Türkiye’deki yenilenebilir enerji 
sektörü ve mevzuatı hakkında derin bilgi birikimine 
sahiptir

Alkım, ODTÜ’de Uluslararası İlişkiler alanında 
lisans ve British Council-Chevening burs programı 
kapsamında İngiltere’de Keele Üniversitesi’nde 
Uluslararası İlişkiler/Enerji Politikası alanında yüksek 
lisans yapmıştır.
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1.  Enerji sektöründeki çalışan birçok kişi SHURA 
çalışmalarını yakından takip ediyor, öncelikle SHURA 
hakkında bilgi paylaşabilir misiniz? Kurumun yapısı, 
amacı, çalışma alanları, ekibiniz vb.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi,  Türkiye’nin enerji 
dönüşümü odaklı ilk düşünce kuruluşudur. Türkiye’de enerji 
sektörünün karbonsuzlaştırılması kapsamında veri-bazlı 
analizler üretmek için  2017 Aralık ayında kurulmuştur.  
Küresel bir know-how’a sahip olmakla beraber yüzde 100 
yerli, kar amacı gütmeyen, bağımsız bir kurumdur. Türkiye’de 
enerji sektörünün karbonsuzlaştırılması kapsamındaki tüm 
konularda  teknoloji, ekonomi ve enerji politikaları ile ilgili 
veri bazlı, tarafsız ve bağımsız araştırma ve analizler hazırlıyor, 
Türkiye’de enerji sektörünün tüm paydaşları için kamu, 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ve akademisyenleri 
kapsayan paydaş grubuyla birlikte çözüm önerileri sunuyoruz. 

Türkiye enerji sektöründe hem kurumsal hem akademik 
tecrübesi olan bir ekibimiz var. Ülkemizde ve dünyada 
yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji verimliliği, 
elektrifikasyon, yeni teknolojiler, dönüşümün finansmanı ve 
sosyoekonomik etkileri gibi enerji dönüşümünü ilgilendiren 
tüm gelişmeleri yakından izliyor ve bu konularda çalışıyoruz.  

2. Raporlarınızın konusunu belirlerken öncelikleriniz 
neler oluyor?

Merkezimiz dünyada enerji dönüşümü konusundaki tüm 
trendleri ve Türkiye enerji  piyasasındaki gelişmeleri yakından 
takip ediyor. Bu gelişmeler kapsamında Türkiye enerji piyasası 
için enerji dönüşümü kapsamındaki önceliklere göre çalışma 
konularımıza karar veriyoruz. Ayrıca  SHURA’nın vizyonuna 
yön vermek amacıylaTürkiye’nin önde gelen enerji şirketleri 
ve finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, alanında 
tecrübeli akademisyenler ve sivil toplum üyelerinden 
oluşan bir Danışma Konseyimiz var. Onların da görüşlerini 
alarak güncel gelişmelere göre her sene rapor konularımız 
belirleniyor.

3. Ülkemizin ‘Net Sıfır’ emisyon hedeflerini 
değerlendirebilir misiniz? Net sıfır için ülkemizin 
öncelikli hedefleri neler olmalı?

Türkiye COP26 öncesinde Paris İklim Anlaşması’na taraf 
olarak ve 2053’te karbon nötr olma hedefini açıklayarak 
enerji dönüşümü için çok önemli bir adım attı. Bu kararlar, 
Türkiye’nin dünyadaki yeşil mutabakat ve yeşil dönüşüm 
süreçleri ile bütünleşmesini gerektiriyor. Türkiye’nin sıfır 
karbon hedefinin altını doldurabilmesi için öncelikle 2030 
Ulusal Katkı Beyanı hedeflerini bu doğrultuda revize etmesi 
gerekiyor. Bir süredir üzerinde çalışılan iklim yasasının da 
2022’de yürürlüğe girmesi ve karbon fiyatlamasının pilot 
uygulamasına başlanması gündemde. 

Enerji sektörü için de 2030-2050 arasındaki iklim 
hedefleriyle aynı doğrultuda sera gazı azaltım hedeflerinin 
ve buna yönelik eylemlerin netleştirilmesi gerekli. Bu yıl 
enerji politikamız çerçevesinde daha önce belirlenen 
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hedeflerin gözden geçirilmesi ve yenilenen hedeflere 
ulaşılması için mevcut politikaların ve mevzuatın da  
gözden geçirileceği geniş perspektifli ve uzun vadeli bir yol 
haritasının oluşturulması en önemli konu olacak. Yenilenebilir 
enerji, enerji verimliliği ve elektrifikasyon gibi alanlarda daha 
iddialı hedef ve politikalar gerekli olacak ve sera gazı emisyon 
salımı yüksek olan kömürden çıkışı planlamak gerekecek. 
Bu kapsamda dönüşümün sosyo-ekonomik etkilerinin 
analiz edilmesi ve adil dönüşüm için yapılması gerekenlerin 
belirlenmesi de önemli. 

Türkiye elektrik şebekesi için yaptığımız çalışmalar, 2026 
yılına kadar şebekede planlanan yatırımların gerçekleşmesi 
ve esneklik seçeneklerinden faydalanılması durumunda, 
elektrik üretimindeki rüzgar ve güneş enerjisi kapasite 
kurulum oranının %30 seviyesine çıkabileceğini; hidroelektrik, 
biyogaz ve jeotermalle birlikte yenilenebilir enerjinin 
toplam payının %50’yi aşabileceğini gösteriyor. Doğru bir 
planlamayla, önümüzdeki 30 yıl içinde Türkiye’nin elektriğe 
sıfır karbonlu, güvenilir ve düşük maliyetli bir şekilde erişmesi 
mümkün görünüyor. Bu dönüşüm aynı zamanda elektrik 
üretiminde ithalata ve yerli de olsa rezervi kısıtlı kaynaklara 
bağımlılığı azaltarak enerji arz güvenliğine önemli katkı 
sağlayacak.      

4. AB’nın 2050 yılında ‘Net Sıfır’ hedefine ulaşacağını 
düşünüyor musunuz?

Paris Anlaşması’nda belirlenen iklim hedeflerinin ardından 
Avrupa Birliği, 2050 yılına kadar Avrupa’yı iklim açısından nötr 
ilk kıta yapmayı hedefliyor. 12 Aralık 2019’da Avrupa Konseyi, 
Avrupa Komisyonu ile birlikte iklim değişikliğiyle mücadele 
ve “net sıfır” hedefine ulaşmak için temel AB stratejisi olan 
Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal)’nı kabul etti. 
Mutabakat, öncelikle “net sıfır”  hedefini kanunlaştırmaktadır. 

Yani 2050’ye kadar AB’ni kim yönetirse yönetsin bu hedef 
değişmeyecektir. 14 Temmuz 2021’de ise Avrupa Komisyonu, 
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın uygulanmasını hazırlayan bir 
dizi politika önerisi olan “Fit For 55” paketini kabul etmiş 
ve bir ara adım olarak, 2030 yılı emisyon azaltım hedefini 
%40’tan %55’e yükseltmiştir. Avrupa Yeşil Mutabakatı, iklim 
değişikliğiyle mücadele için genel bir eylem planını temsil 
ederken, Fit for 55 paketi, Avrupa Yeşil Mutabakatının ortaya 
koyduğu hedeflere ulaşmak için hazırlık yolunu sunmakta 
ve güçlü bir yeşil geçiş için ihtiyaç duyulan belirli konulara 
odaklanmaktadır.

Avrupa’nın önümüzdeki yıllarda rüzgar türbinlerine, güneş 
enerjisi sistemlerine, elektrik hatlarına ve enerji depolama 

alanlarına milyarlarca dolarlık yatırım yapması gerekecek. Bu 
kapsamda AB, iddialı iklim hedeflerine ulaşmasına yardımcı 
olmak için yaklaşık 1 trilyon Euro’luk kamu ve özel sektör 
yatırımını harekete geçirmeyi hedefliyor. Şu ana kadar 
gösterdiği kararlılık ve emisyon azaltımında geldiği nokta 
göz önüne alınırsa AB’nın 2050 yılında ‘Net Sıfır’ hedefine 
ulaşacağını düşünüyorum.

Elbette Avrupa Birliğinin bu hedefe tek başına ulaşması 
dünyanın karşı karşıya olduğu iklim değişikliği tehditini 
çözmeye yetmeyecektir. Başta küresel emisyon salımlarından 
büyük ölçüde sorumlu olan Çin, ABD, Hindistan gibi ülkeler 
olmak üzere diğer ülkelerin de üzerine düşeni yapıp 
yapmayacağı dünyanın geleceği açısından belirleyici olarak. 

Net sıfır hedefi açıklayarak sera gazı salımlarını sonlandırmayı 
hedefleyen ülkeler mevcut küresel sera gazı salımlarının 
%90’ına neden oluyor. Bu oranının yüksekliğine rağmen, 2030 
ulusal katkı  taahhütlerini 2050 net sıfır hedefi doğrultusunda 
revize eden ülke sayısı ve revizyonun getireceği emisyon 
azaltımı yeterli değil. COP26’da açıklanan yeni hedeflere 
rağmen 19 gigatondan fazla emisyon açığı bulunuyor. 2050 
net sıfır hedefinin gerçekleşebilmesi 2030 ve sonraki birkaç 
yılda emisyon açığını kapatacak somut eylemlere bağlı.

 

5. Son yayınladığınız raporlardan biri olan “Türkiye’nin 
Yeşil Hidrojen Üretim ve İhracat Potansiyelinin Teknik 
ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi” ile ilgili 
çalışmadan bahsedebilir misiniz? Ülkemizde yeşil 
hidrojen üretimi maliyetleri ve en uygun yerler için 
neler söyleyebilirsiniz? 

Binalar, ulaştırma ve sanayi sektörlerinde kullanılan fosil 
yakıtların ikamesi için elektrifikasyonun sağlanması 
karbonsuzlaşma kapsamında önemli fırsatlar sunarken, bu 
sektörlerin tamamen karbonsuzlaşmasında daha kapsamlı 
çözümlere ihtiyaç olacaktır. Bu noktada, elektrifikasyon 
ve enerji verimliliği yanında yeşil hidrojen kritik rol 
oynayabilir. Hatta yurtiçi hidrojen talebinin belirli bir bölümü 
karşılandıktan sonra ülkemizde üretilen yeşil hidrojen ihraç 
edilebillir. Yeşil hidrojenin depolanarak elektrik sektöründe 
tekrar kullanılması, değişken üretime sahip yenilenebilir 
enerji kaynaklarının sistem entegrasyonunu kolaylaştırabilir. 

“Türkiye’nin Yeşil Hidrojen Üretim ve İhracat Potansiyelinin 
Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi” raporu ile 
Türkiye’de yeşil hidrojen arz potansiyeli, kullanım alanları, 
maliyetleri ve olası ihracat potansiyelleri analiz edildi. 
Türkiye 2050 yılı itibariyle yıllık 3,4 milyon ton yeşil hidrojen 

“Doğru bir planlamayla, önümüzdeki 30 yıl 
içinde Türkiye’nin elektriğe sıfır karbonlu, 

güvenilir ve düşük maliyetli bir şekilde 
erişmesi mümkün görünüyor.”

“Türkiye 2050 yılı itibariyle yıllık 3,4 milyon 
ton yeşil hidrojen üretimi sağlayabilir.  Ayrıca 
kendi yurtiçi ihtiyacının belirli bir bölümünü 

karşıladıktan sonra başka ülkelere 2050 
yılında 1,5 ila 1,9 milyon ton aralığında yeşil 

hidrojen ihraç edebilir.”
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üretimi sağlayabilir.  Ayrıca kendi yurtiçi ihtiyacının belirli 
bir bölümünü karşıladıktan sonra başka ülkelere 2050 
yılında 1,5 ila 1,9 milyon ton aralığında yeşil hidrojen ihraç 
edebilir. 2050 yılından önce, yeşil hidrojen arz maliyetlerinin, 
rüzgâr ve güneş enerjisi bazlı elektrik kullanan alkalin ve 
PEM elektrolizörler için kg başına 1,39 ila 2,45 ABD doları 
seviyesine düşebileceğini öngörüyoruz. Toplam 3,4 milyon 
ton yeşil hidrojen üretimi için 2050 yılına kadar yıllık 3 
ila 4 milyar ABD doları arası yatırım gerekli olacağı, buna 
karşılık tahmini maliyetler ve olası ticari fiyatlamalar dikkate 
alındığında, 2050 yılında yeşil hidrojenin Türkiye ekonomisine 
katkısının yıllık 6 ila 8 milyar ABD doları arasında olabileceği 
öngörülüyor. 

Ülkemizde yeşil hidrojen üretimi için uygun lokasyonlar, 
maliyetlerin rekabetçi seviyelere getirilebilmesi açısından 
yenilenebilir enerji kaynak potansiyellerinin en yüksek 
olduğu bölgelerde olacaktır. 

Bununla beraber, bir yatırım perspektifinden bakıldığında 
yeşil hidrojen tesisinin kurulacağı lokasyonda oluşacak 
(veya halihazırda varolan) hidrojen talebi ve  bu bölgenin 
su mevcudiyeti ilk yeşil hidrojen projelerindeki uygunluk 
belirleyici parametreler olacaktır. Raporumuzda, İzmir, 
Çanakkale ve Balıkesir gibi illerimizin Türkiye’deki ilk 
yeşil hidrojen projelerinin odak noktaları olabileceği 
öngörülmüştür.

Yeşil hidrojen üretiminin, yurtiçi kullanımının, olası ihracatının 
ve tüm enerji sisteminin karbonsuzlaşmasında alacağı rolün 
detaylı analiz edilmesi ve bu alandaki stratejinin yenilenebilir 
enerji kaynaklarının gelişimi ve kullanım hedefleri 
doğrultusunda belirlenmesi raporumuzdan çıkan temel 
sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.       
      
6. AB’nin doğalgaz ve nükleeri sürdürülebilir yatırım 
olarak sınıflandırması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Net sıfır hedefine ulaşmak için yola çıkan ülkelerin başta 
kömür olmak üzere sera gazı emisyon salımlarını artıran 
enerji kaynaklarını kullanmayı bırakması gerekiyor. Dolayısıyla 
her bir ülke için sıfır karbon hedefine giden yolda artan enerji 
talebinin hangi kaynaklardan karşılanacağı sorusu gündeme 
geliyor. Ülkeler bir yandan artan enerji taleplerini temiz 
enerji kaynaklarından karşılarken bir taraftan da enerji arz 
güvenliğini sağlamak ve enerji dönüşümünün maliyetlerini 
dikkate almak zorundalar. Bu kapsamda yenilenebilir enerji 
kaynakları enerji dönüşümünün temel unsurlarından biri 
olarak karşımıza çıkıyor. Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki 
gelişmeler ve maliyet düşüşleri şu anda bu yatırımları fosil 
kaynaklı yatırımlardan daha ucuz hale getirdi. Dolayısıyla 
tüm dünyada yenilenebilir enerji yatırımları daha önce kimse 
tarafından tahmin edilemeyecek şekilde arttı. 

Halihazırda yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil kaynaklar 
karşısındaki tek dezavantajı bu kaynakların değişken üretime 

sahip olması. Öte yanda teknolojik gelişmelerle beraber 
şebekenin esneklik potansiyelini artırarak çok daha fazla 
yenilenebilir enerjinin devreye girebilmesini sağlamak 
artık mümkün. Enterkonneksiyon kullanımlarının ve 
kapasitelerinin artırılması, batarya enerji depolama, pompaj 
depolamalı hidroelektrik santraller, talep tarafı katılımı 
ve kaynak bazlı yatırımlar yerine sistem odaklı -örneğin 
yatırımların talep merkezlerine daha yakın yapılması gibi- 
yaklaşımlarla sisteme çok daha fazla yenilenebilir enerji 
entegre etmek mümkün hale geldi. Yine de kısa vadede 
tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim mümkün 
olmayacağı için  geçiş dönemi için emisyon salımı nispeten 
düşük olan kaynakların baz yük olarak kullanılması gerekecek. 

Bu noktada da nükleer enerji ve doğalgaz gibi kaynakların 
kullanımı gündeme geliyor. Doğal gaz, uzun süredir enerji 
dönüşümü yolcuğunda bir “geçiş yakıtı” olarak kabul 
görmekte. Bu kapsamda, gaz türbinleri kömür santrallerinin 
yerini alarak Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
enerji yoğunluğunun azaltılmasına önemli ölçüde katkıda 
bulunmuştur. 

Nükleer enerji, elektrik üretimi esnasındaki emisyon salımı 
açısından avantajlı bir kaynak olmakla beraber yatırım 
maliyeti en yüksek kaynaklardan bir tanesi; ayrıca nükleer 
santrallerle ilişkili güvenlik konuları ve nükleer atıklarla ilişkili 
çevresel ve toplumsal  riskler nedeniyle de pek çok ülke 
tarafından riskli olarak görülüyor.  

AB Komisyonunun kararı tüm üye ülkeler tarafından kabul 
edilmiş değil. Avusturya ve Lüksemburg bu karara karşı yasal 
süreç başlatacağını duyururken, kararı açıkça reddeden başka 
AB ülkeleri de oldu. Karar ne olursa olsun üye ülkeler elbette 
2050 net sıfır hedefine ulaşma yolunda ülkelerinin hangi 
kaynaklara öncelik vereceğini kendileri belirleyecekler. 

Söz konusu kararın endişe yaratmasının en büyük nedeni 
kararın uluslararası iklim finansmanı düzenlemelerini 
de etkileyen bir süreç başlatma olasılığı ve girişimlerini 
AB Taksonomisini örnek alarak modelleyen ekonomiler 
için emsal teşkil ederek yenilenebir enerji kaynaklarının 
gelişmesinin önünde engel teşkil etmesi.
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ZeroBuild 2022 Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi 
Gerçekleştirildi

Piri Reis Üniversitesi ve Thomas More İş birliği ile 
Uluslararası Enerji Yönetimi ve Sürdürülebilirlik 

Sempozyumu’na katıldık

23-26 Mart tarihleri arasında Yapı Fuarı ev sahipliğinde Tüyap 
Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 
ZeroBuild 2022 Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi 
kapsamında, Stantec tarafından düzenlenen “Türkiye’de 
Atık Isı Potansiyeli ve Atık Isı Geri Kazanımı” panelinde, 
Türkiye Kojenerasyon Derneği Başkan Yardımcısı Süha IŞIKLI, 
Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretimi Metotları konusunda 
bir sunum gerçekleştirdi. Panel, kamuoyunu aydınlatma 
amacıyla bir süredir devam eden “Türkiye Atık Isı Potansiyeli 
Değerlendirme Projesi” hakkında planlanmıştır.

Türkiye Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı hedeflerine 
ulaşmak için Dünya Bankası tarafından geliştirilen projelerden 
biri olan “Türkiye Atık Isı Potansiyeli Değerlendirme Projesi” 
Stantec önderliğinde ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
ile iş birliği halinde oluşturulmuş bir konsorsiyum tarafından 
yürütülmektedir. KojenTürk olarak bu çalışmaya sektörün 
bakışını yansıtmak amacıyla destek vermekteyiz.

Proje hedefleri doğrultusunda Türkiye atık ısı pazar 
araştırmasının yapılması, kojenerasyon ve yenilenebilir enerji 
kaynaklı atık ısı kullanımı da dahil olmak üzere, atık ısı geri 

kazanım yatırımlarının teknik ve finansal uygulanabilirliğinin 
sanayi, binalar ve enerji üretim santralleri için araştırılması, 

gerekli yatırımlar yapılarak atık ısı geri kazanımı ile enerji 
verimliliği sağlanmasının önündeki mevcut bariyerlerin 
tanımlanması, potansiyel atık ısı geri kazanım yatırımlarının 
belirlenmesi, uygulanmasının kolaylaştırılması için atık ısı etüt 
taslaklarının seçili sektörler için oluşturulması planlanmıştır.

ISEMAS (International Symposium on Energy 
Management and Sustainability) sosyal yönelimleri ve 
çevresel sürdürülebilirliği iyileştiren yönleriyle enerjinin 
yönetilebilirliğini incelemek, araştırmak ve çözümler 
geliştirmek için oluşturulmuş uluslararası bir platform olarak 
5-9 Nisan tarihlerinde online oalrak gerçekleştirilmiştir. 

ISEMAS temel olarak çok boyutlu bir disiplin sürecine sahip 
olan enerjinin yönetilebilirliğini tüm yönleriyle ele almayı 
ve sürdürülebilirliğin enerji yönetim süreçlerine etkisini 
incelemeyi amaçlamış ve bu kapsamda enerji alanında 
sektörel, bilimsel ve taleple ilgili unsurları bir araya getirmeyi 

amaçlamıştır. ISEMAS sözlü ve poster oturumlarında sunulan 
genel bildiriler, davetli konuşmacılar tarafından yapılan açılış 
bildirileri ve özel konularda uzmanlaşmış oturumlar olarak 
düzenlenmiştir. Arşiv değeri yüksek kaliteli makaleler, çeşitli 
saygın uluslararası dergilerde yayınlanmak üzere genişletilmiş 
biçimde değerlendirilecektir.

Türkiye Kojenerasyon Derneği olarak Kojenerasyonun 
2050’deki Rolü oturumuyla sempozyum katılımcıları 
ile buluştuk. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydın 
moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Cogen Europe 
Politika Direktörü Alexandra Tudoroiu, ‘2050’de Verimli, 
Entegre ve Uygun Maliyetli Net Sıfır Enerji Sistemine Doğru 
Kojenerasyonun Rolu’ sunumuyla konuk konuşmacı olarak 
katılmıştır. 

Oturum KojenTÜRK Başkan Yardımcısı ve Siemens Energy 
Satış Müdürü Süha Işıklı’nın sunumuyla devam etmiştir. 
KojenTÜRK üyesi ve Turboden Satış Müdürü Filippo Vescovo 
firmalarının 2050 çalışmalarından bahseden sunumları ile 
katılımcıları bilgilendirdirmiştir.



Sayı: 13 | Nisan - Haziran 2022 18

KojenerasyonKojenerasyonHaberler

Kojenerasyon Sistemlerinin Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçlarına Katkısı

Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları (SKA), 2015 
yılında BM üye ülkelerinin 
oybirliğiyle kabul ettiği 
uluslararası toplumun ortak 
hedefleri olarak bilinmektedir. 
SKA’ları, ideal bir dünyayı 
tasvir ediyor ve 2030 
yılına kadar sürdürülebilir 
kalkınmayı sağlamak 
için önceliklendirilmesi 
ve çözülmesi gereken 
küresel ölçekte sorunları 
belirlemektedir. Amaçları, bir 
dizi ortak amaç ve hedefe 
dayalı olarak küresel ölçekte 
çalışmaları hayata geçirmektir.

Yoksulluk, eşitsizlik ve iklim 
değişikliği gibi şu anda 
dünyanın karşı karşıya olduğu 
sorunlar, kapsam olarak 
küreseldir ve ekonomik, sosyal 
ve çevresel yönleri açısından 
birbirleriyle yakından 
bağlantılıdır. Bu sorunları 
çözmek, ulusal sınırları 
aşan, ulusları, belediyeleri, 
şirketleri ve sivil toplumu 
kapsayan çabalar ve iş birliği 
gerektirmektedir. 

SKA’ları 17 amaç ve 169 
özel hedef içermektedir. 
Sürdürülebilir kalkınma ile 
ilgili çok çeşitli konuları, eylem 
gerektiren faaliyetleri ve 
hükümetlerin, şirketlerin ve 
sivil toplumu içeren kuruluşlar 
tarafından küresel ölçekte 
ele alınması gereken diğer 
konuları kapsamaktadır. 
Kojenerasyon sistemleri; 
ekonomi, çevre, afet önleme, 
kentsel gelişim, bölgesel 
canlandırma vb. gibi çeşitli 
değer türleri sağlamaktadır. 
Ayrıca Kojenerasyon 
sistemleri, şirketlerin ve yerel 
yönetimlerin SKH’lerinin 
desteklenmesine yardımcı 
olur.

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere Kojenerasyon sistemleri BM’in temiz enerjiye 
ulaşılabilirlik; ekonomik kalkınma; endüstri, inavasyon ve altyapı gelişiminini sağlanması; 
sürdürülebilir şehirler; bilinçli üretim ve tüketim ve iklim aksiyonu hedeflerine katkı sağlar. 

Biyokütle ve atık yakıt kullanımı
Kojenerasyon sistemleri her türlü yakıtla 

çalıştırılabilir. Biyogaz,  odunsu biyokütle, atıklar, atık 
su işleme ile üretilen sindirim gazları, sentetik gazlar  

vb. yakıt olarak kullanabilir. 

Akıllı  enerji ağına katkı
Kojenerasyon sistemleri bölgesel ölçekte bir ısı ve 

elektrik ağını oluşturabilir. Optimal enerji yönetimi 
yoluyla yenilenebilir ve kullanılmayan enerji 

kaynaklarının yerel olarak üretilmesini ve 
tüketilmesini sağlayabilir.

Kojenerasyon Sisteminin Kattığı Değer

İş alanları yaratır
Dağıtık enerji altyapısını kullanan yerel enerji 
işletmelerinin yerel ekonomiyi canlandırması 
beklenir. Bölgede üretilen ve tüketilen yerel 
kaynakların kullanımı, sürdürülebilir verimli 
ekonomik döngüler yaratarak, verimli enerji 

kullanımını ve enerji güvenliğini sağlayarak hem 
sanayi hem de istihdam yaratacaktır.

Bölgesel canlanmaya katkı

Isının etkin kullanımı
Bir kojenerasyon sisteminde, elektrik üretimine 

ilaveten üretilen ısı, sıcaklık seviyesine göre kademeli 
olarak çok çeşitli alanlarda kullanılabilir. Bu, düşük 

karbonlu enerji kaynaklarına geçişe büyük katkı sağlar.

Dalgalanma Koordinasyonu Sağlar
Güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerjilerin 

dalgalanmaları telafi edecek bir güç kaynağına ihtiyaç 
vardır. Kojenerasyon sistemleri; arz ve talebin 

dengelenmesine  yardımcı olacaktır. Ayrıca, orta 
gerilim ve yüksek gerilim hatlarıyla uzak mesafelere 

ulaştırılan elektrikteki kayıp ve kaçakların önlenmesi 
için ideal bir yerel çözüm sağlar.

Arttırılmış esneklik 

Kesintisiz Güç Sağlar
Kojenerasyon sistemleri, elektrik kesintileri ve 

depremler veya diğer afetlerle başa çıkmak için enerji 
arzının aci tedariği  ve esnekliğini artırmaya yardımcı 

olur

Kentlerin gelişmesine katkı sağlar
Kojenerasyon sistemleri bir bütün olarak bölgenin 

direncini artıracak ve kentsel alanlarda düşük 
karbonlu enerji toplumuna geçişe yardımcı olacak ve 

bu da mülk değerlerinin artmasına yardımcı olacaktır.

Kentsel gelişime katkı

Düşük karbonlu enerji kullanımına geçiş

Yenilenebilir enerji İle kullanılabilmesi

Elektrik şebekesine katkı

wwand 
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Ideal for cogeneration  
and H2 mixes up to 100%
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which drives down your operating costs, plus proven hydrogen capability 
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Özel Sektör Yatırım Uygulamalarındaki Sorunlar  ve 
Çözülebilenler

(Nereden geldik, nereye gidiyoruz?)

VI.Bölüm. Önceki (V) bölümde gelişmeler’in devamına ara 
vererek ülkemizde kojenerasyon sistemlerinin başlangıcı ve 
gelişimini kısaca incelemeye başladık. Bu bölümde de aynı 
konumuza devam ederek, kojenerasyonların önem kazandığı 
bu günlerde ülkemizde sanayinin gelişimi ve kojenerasyonun 
geçmişini birlikte araştırmaya devam edeceğiz.    

Ülkemizde, kojenerasyonların başlangıcı ve elektrifikasyonun 
gelişimi ile ilgili olarak yaptığım araştırmalarımın devamında 
“Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası”nın Kojenerasyon 
uygulaması açısından ilk tesis olmadığını öğrendim.  

Bu araştırmalarda, Uşak’ta yaşayan takriben ben yaşlarda 
Sn. Mehmet Şeker’in izini buldum. Kendisi bana Dedesi Nuri 
Şeker tarafından kurulan Uşak Şeker fabrikasının hikayesini;

“Dedem Nuri Şeker kendisi helvacı olduğundan o 
günlerdeki şartlar altındaki şeker kıtlığını dikkate alarak 
bunun nasıl üretileceğini araştırmış. Bunun için pancarı 
incelemiş ve Kalfa Köyündeki çiftliklerinde, Avrupa’dan elde 
ettiği pancar tohumlarıyla pancarı yetiştirmiş. Sonrada 
elde ettiği pancarları evde rendeleyip, rendelenmiş 
pancarları kaynatarak içindeki tatlı usareyi çıkarmış. Elde 
ettiği tatlı suyu kaynatarak şerbet elde etmiş. Bundan 
helva yaparak çevresine tanıtmış. Çevresine “zamanı 
gelince şeker fabrikası kurarak kendi şekerimizi kendimiz 
üreteceğiz” diyerek tüm ilçe ve köyleri dolaşarak, destek 
aramış. Sonunda köylüleri ortak ederek ve bir miktar da 
devlet desteği alarak ilk özel şeker fabrikasını kurmuş. Nuri 
Şeker önderliğinde birçok girişimcinin katılımı ile 19.4.1923 
tarihinde 600.000 TL sermaye ile kurulan “Uşak Terakki 
Ziraat T.A.Ş.”  6.11.1925 tarihinde ilk Şeker Fabrikasının 
temelini atmış ve fabrika 17.12.1926 tarihinde işletmeye 
açılmıştır.  Dolayısı ile dedem Molla Ömeroğlu Nuri ülkemiz 
şeker sanayinin ilk girişimcisi olarak anılır. Bu fabrikanın en 
önemli özelliği kojenerasyon olarak kendi ihtiyacı elektrik 
ve ısı enerjisini üretmesiydi” açıklaması ile özetledi. 

Uşak şeker fabrikası kojenerasyon santralının ilk etaptaki gücü 
1 MW civarındadır. Daha sonraları 3,72 MW’a yükseltilmiştir. 

Ayrıca o günlerde Uşak’ta 4 adet Şayak (yün elyaftan 
kaba kumaş) fabrikasının varlığından bahsedilmektedir. 
Bu fabrikaların su ihtiyacı için genellikle çay kenarına 
kuruldukları düşünülür ise elektrik enerjilerini küçük 

hidroelektrik ünitelerden mi, yoksa yine kojenerasyon olarak 
kömür yakıtlı kazan, buhar makine veya türbininden mi 
ürettikleri tam çözülememiştir. Çünkü torun Mehmet Bey 
pancar kampanyası dışında şayak fabrikalarında enerji temin 
ettikleri şeklinde bir ifade de kullanmıştı. 

Bu doğru olabilir. Çünkü göz ardı edilmeyecek bir husus, 
Osmanlı döneminde elektrik İstanbul’a 1912 yılında 
gelmesine rağmen Uşak İli 1909 yılında elektrik kullanımına 
geçerek Türkiye’nin ilk elektrik kullanan şehri olmuştur.

Aynı günlerde devlet tarafından da Alpullu’da da yine kendi 
elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını kojenerasyon olarak üreten ilk 
şeker fabrikasının çalışmaları vardır. 

Böylece Uşak ve Alpullu Şeker Fabrikaların ülkemizde kurulan 
ilk şeker fabrikaları konumundadır.

Her iki fabrika 1926 yılında faaliyete geçer. Daha sonra 
1933’te Eskişehir ve 1934’te Turhal Şeker fabrikaları kurulur. 
Alpullu fabrikasını da fabrikadan enerji dairesi 
ustabaşılığından emekli olmuş Emrullah Beydeli’nin 
anlatımını konumuz ile çok ilgili olmamasına rağmen bu 
yazıya ilave etmeden yapamadım. 

Emrullah Beydeli Alpullu Şeker fabrikasını Trakya şivesi ile 
aşağıdaki şekilde anlatmaktadır.  

“Fabrikaya girende 15’inde idim. Ama pehlivandım ha. 
Bilekler nah büle büle. Demediler sen çocuksun. Aldılar 
hemen işe, yani ya inşaattan girdim ben bu ekmek 
kapusına. Ama mektebe gittim sonra. Fabrikanın mektebi 
vardı bilir misin? Yani bu fabrika bu Trakya düzünde yalnız 
iş değildir, ilimdir be yav ilim. Benim babam ilk pancar 
dikenlerdendir. Macar ürgetti bize. Tarla işte büle büle 
sulanacak, büle büle dikilecek. Numune tarlaları vardı 
fabrikanın. Gider seyrederdim nasıl yapıyorlar diye. Sonra 
köyde anlatırdım babama. Sonra o bana gene malumat 
siparişi verirdi. Sorardı. Tohum büle büle bölünüp de 
mi gömülecek toprağa, yoksa bütün bütün mü? Gider 
bakardım anlatırdım, babama’’ Yöre köylülerinde sanayi 
tarımına geçilmesi ile birlikte nakit para akışı ile yörede 
belirgin bir refah gözlenmiştir. Eski Trakya köylüsü yeni 
sanayi işçisi Emrullah Beydeli sözlerine şu şekilde devam 
etmektedir. “Gazi demiş kalkınacak memleket. Kuruldu ya 
fabrika, mektepse mektep geldi, ziraatse ziraatın hasını 
ürgendik. Paraysa girdi köylünün cebine. Miskin otururduk 
kahvede sekiz ay. Olduk burada işçi. Değil öyle ırgat, 
rençber…sanayi işçisi olduk be yav. A be elektrik gördük 
biz Alpullu’ nun şeker fabrikasında. Elektrik ne, ışıktır. Işık 
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ışık. Sen olsan çalışmazsın mısın ışık için? Bak dinle, ne 
anlatacam sana. Fabrika yapardı daha deneme çalışması. 
Akşam oldu, gördüm elektriki. Hafta sonu gittim köye, 
dedim babama, ‘Baba’ dedim. ‘Görmüşüm cenneti. Koca 
ova kesmiştir ışığa’ Sonra bir gün götürmüşüm anamı. 
Olmuş akşam vakti. Anam dönmeydi. Rum kızıymış. Sevmiş 
babamı, varmış ona. Olmuş Müslüman. Gördü anam 
elektriği. Şaşırdı zavallı, istavroz çıkardı. Yani medeniyettir 
Alpullu Fabrikası. Mekteptir be mektep…’’ (Kaprol ve Minez, 
2009) Şekil 6. a- Ergene Köşkü b- Büyük Köşk c- İkiz Evler 
(Alpullu Şeker Fabrikası Arşiv)

Dikkat edersek bu fabrikanın elektrik enerjisini kendisinin 
üretmesi çok ilgi çekmiştir.  

Bu fabrikaların ortak özellikleri aynı Sümerbank Kayseri 
Bez Fabrikasında olduğu gibi kendi elektrik + ısı enerjisini 
üretmek üzere kojenerasyon santrallarına sahip olmalarıydı. 

Şeker fabrikalarının da elektrik enerjisi yanında buhar ve sıcak 
su olarak ısı enerjisine de ihtiyacı olması bu ekonomik ve 
teknik çözümün uygulanmasını gerektirmiştir. 

Bu fabrikaların diğer ortak özellikleri düşük basınçlı buhar 
ve eşanjörler ile elde edilen sıcak su fabrika binası ile 
birlikte sosyal tesislerin, lojmanların yemekhane ve mutfak 
ünitelerinin ısıtma ve sıcak su ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. 
Bu örnek, aynen Bez fabrikasında olduğu gibi Bölgesel Isıtma 
sisteminin de başlangıcı olmuştur. 

Türkiye Cumhuriyetimiz’ in kurulması ile Fabrikalar ve bunlara 
ekonomik enerji sağlayan kojenerasyon tesisleri devam eder. 
1938 Yılında kurulan Sümerbank Bursa Merinos Fabrikası, 
halen müzedir. 1938 ve 1951 yıllarında Alman AEG firması 
tarafından kurulmuş, her biri 1575 KW gücünde kojenerasyon 
olarak üretim yapan 4 adet buhar türbini- jenaratör grubu 
bulunmaktadır. 

1950’li yıllarda yine özel sektöre ait Evyap Sabun Fabrikası 
da 2,6 + 2,6 MW gücündeki kojenerasyon tesisinde önceleri 
kömür sonra fuell oil daha sonraları da doğal gaz kullanarak 
elektrik+ısı enerjisini üretmiştir.  Evyap’ta proses buharının 
kullanılmadığı durumlarda düşük basınçlı buhar düşük basınç 
ile çalışan ikinci buhar türbinine verilerek elektrik enerjisinin 
devamlılığı sağlanmıştır.

Sonraları, gübre fabrikaları, kağıt fabrikaları, sülfürik asit 
fabrikaları, rafineri ve petrokimya tesisleri, kojenerasyon 
olarak elektrik ve ısı enerji üretimlerini gerçekleştirmişlerdir. 
1985 yılında uygulanan ambargoların kaldırılması ve 
ihracat seferberliğine bağlı olarak sanayi yatırımlarının 
artması esasen yeterli olmayan elektrik enerjisi arz açığını 
daha da arttırmıştır. Arz talep dengesini kısmen de olsa 
dengeleyebilmek için 1984’te çıkartılan 3096 sayılı kanunla 
“Cumhuriyetin kuruluşundan beri kamu kuruluşları tarafından 
üretilen elektriğin, özel sektör tarafından üretilmesine imkan 
verildi” diye düşünürdük. Oysa yukarıdaki açıklamalarımızdan 
1984 ten önce de özel sektörün elektrik enerjisi üretimi 
yaptığını görüyoruz. 

3096 sayılı kanun 1984’te yayınlanmasına rağmen gerek özel 
sektörün uygulama ile ilgili endişeleri gerekse doğal gaz 
kapasitesinin yeterli  ve yaygın olmaması sebebi ile uygulama 
düşünceleri ve kurulumlar 1990 yıllarında başlamıştır. 
İlk uygulamalar otoprodüktör ve otoprodüktör gurubu 
santrallar olarak;

Ak Enerji (Yalova), Yalova Elyaf (Yalova), Bis Enerji (Bursa), 
Yongapan (Gebze), Zorlu enerji (Bursa), Bil Enerji (Bilkent – 
Ankara), Kartonsan, Ak Enerji (Çerkezköy), Şahinler Enerji 
(Çorlu – Büyükkarıştıran) ………. firmaların tesisleri ile  
devam etmiş ve bu günkü elektrik üretiminin 1990 sonrası 
temellerini teşkil etmişlerdir. 

Özel sektörün otoprodüktör- kojenerasyon olarak başladığı 
enerji üretim yatırımlarında ani artışlar olmuş ancak 2006 
-2007 yıllarında ulusal (TEDAŞ) tarifeli enerji satışı ile o 
günkü enerji borsası (EPİAŞ) olan PDMUM’ da ki satış fiyatları 
arasındaki PDMUM lehine pozitif farklar Kojenerasyon 
santrallerinden büyük güçlü olanlarının ısı enerjisi satışı 
yerine kombine çevrime dönmelerini tetiklemiştir. Hatta 
simple-cycle (yalnız gaz türbinli) santraller dahi tesis 
edilmiştir. Bu ara dönemde kojenerasyon sistemlerinin 
tesisinde yavaşlama olmuştur. Daha sonraları kombine 
çevrim üretimine dönen bu santraller kapanmaya başlamış, 
hakiki kojenerasyonlar ayakta kalmıştır. Gerek bu santrallerin 
kapanmasından dolayı meydana gelen psikolojik etkenler 
gerekse doğal gaz– elektrik fiyatları arasındaki negatif 
relasyonlar sebebi ile 2010 yılından itibaren bilhassa sanayi 
tesislerinde kojenerasyon tesisleri yatırımlarının nerede 
ise durduğu gözlemlenmiştir.  Her şeye rağmen bugün de 
5.000 MWe kojenerasyon işletmeye devam etmektedir. Bu 
dönemde kaybeden genelde yine özel sektör yatırımcıları 
olmasına rağmen ilerleyen tarihlerde yatırımlarına 
devam ederek elektrik enerjisindeki arz– talep dengesini 
sağlamışlardır.  

Günümüzde, doğal gaz fiyatlarındaki artışlara rağmen elektrik 
enerjisi tarifelerine reel enerji fiyatlarının yansıtılması sebebi 
ile kojenerasyonların ekonomik enerji üretimleri cazip olmaya 
ve yatırım araştırmaları dikkat çekmeye başlamıştır. 

Geçtiğimiz günlerde (16 – 18 Mart) derneğimizin başarılı 
destekleri ile gerçekleşen ICCI 2022 sergi ve konferanslarına, 
günün şartlarına rağmen beklenenin üstündeki fiziki 
katılımlar bu talebi doğrulamaktadır. 

Tahsin Y. Armağan
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İklim krizinin yıkıcı etkilerini azaltabilmek amacıyla 
odaklanmamız gereken en önemli hedeflerin 2030 
yılına kadar karbon emisyonlarını yarı oranında 
azaltmak ve 2050 yılına kadar karbon emisyonlarını 
sıfırlamak olduğunu görüyoruz.Bu hedeflere   
ulaşmada doğal gaz enerjisinin bir geçiş yakıtı olarak 
değerlendirilmesi sebebiyle doğal gaz yakıtlı sistemlerin 
verimliliğinin de çok daha önemli bir hale geldiğinden  
hiç kuşkumuz yoktur. 

Önümüzdeki yıllarda özellikle enerji depolama 
gibi alanlarda gerçekleşmesi muhtemel devrim 
niteliğinde gelişmeler ve yenilenebilir kaynaklara 
(GES, RES, hidro, biyokütle) dayalı enerji üretim, enerji 
verimliliği ve bunlarla beraber elektrik dağıtım ve e-şarj 
sistemlerindeki gelişmeler/yatırımlar ‘’Net sıfır emisyon’’ 
yolculuğunda önemli birer etken olacaktır.

Ancak endüstrinin ihtiyacı olan yüksek sıcaklıktaki 
ısı enerjisi ihtiyacının (buhar, kızgın yağ, kızgın su, 
yakma fırınları) karşılanmasında doğal gazın henüz 
bir alternatifinin olmadığı görülmekte ve ilerleyen 
dönemlerde hidrojen enerjisindeki gelişmeler ile birlikte 
hidrojenin ön plana çıkacağı beklenmektedir.

Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi ‘’Net sıfır 
emisyon’’ yolculuğunda bir geçiş yakıtı olarak ön plana 
çıkan ve her geçen gün önemi artan doğal gaz 
tüketiminde ‘’ENERJİ VERİMLİLİĞİ’’ çok daha 
önemli ve stratejik bir hedef olarak karşımızda 
durmaktadır.

Söz konusu enerji verimliliğine ulaşabilmek 
için aşağıdaki hususlar önem taşımaktadır.
-Daha iyi mühendislik uygulamaları 
-Yüksek verimli modern ekipmanlar (brülör, 
kazan, gaz motoru, atık ısı geri kazanım 
sistemleri)
-Ölçüme dayalı optimizasyon 
(enstrümantasyon ve otomasyon 
uygulamaları)
-Daha iyi işletme/operasyon 

Bu bağlamda özellikle ülkemizde kullanılan doğal gazın 
ısıl değeri ve enerji verimliliği projelerinde, tasarım ve 
ekipman satın almalarında bu ısıl değerin doğru bir 
şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

31.12.2002 tarih ve 24980 sayılı resmî gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Doğal Gaz Dağıtım 
Şirketlerinin Perakende Satışlarında Fiili Üst Isıl Değerin 
Uygulanması Hakkında Tebliğ’’ göre doğal gaz satışı 
9155 kcal/sm3 üst ısıl değer referans alınarak yapılır.

Burada bahsi geçen Sm3 değeri standart koşullarda 
yani 1,01325 bar ve 15 °C de 1 m3 gazın kapladığı 
hacmi ifade eder. Ayrıca enerji birimleri arasında geçiş 
yaparken ‘’1 Kalori = 4,184 Joule (thermochemical 
calorie)’’ referans alınarak; 1kwh=860,42 ve 1 sm3=10,64 
kwh değerleri kullanılır.

Ülkemizde satışı yapılan doğal gazın üst ısıl referans 
değeri 9155 kcal/sm3 olarak belirtilmiş olup, bu değer 
ISO 6976-1 ‘’Calculation of calorific values, density, 
relative density and Wobbe index from composition’’ 
standardında belirtilen yöntemler ile hesaplanmıştır.

Cahit Demir
Demand Enerji Serv.  ve Tekn.San.
Tic.Ltd.Şti.– Genel Müdür

ISO 6976-1 standardı ve 
Doğal Gaz Isıl Değerinin 

Kullanımındaki Karmaşa
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METHANE 94,1918
ETHANE 3,2135
PROPAN 0,7827
I-BUTAN 0,3075
N-BUTAN 0,0000
I-PENTAN 0,1186
N-PENTAN 0,0000
HEXAN 0,0000
N2 0,6573
CO2 0,7286
O2

NEOPENTANE

TOPLAM 100,000

Figure-1 de belirtilen hususlar ISO 6976-1 den alınmıştır. 
Burada özellikle iki kavram göze çarpmaktadır.
‘’Metering reference condition’’ ve ‘’combustion 
reference condition’’

‘’Metering reference condition’’: t2, p2. Üst ısıl değer 
tebliğine göre ülkemizde kullanılan doğal gazın 
‘’metering reference condition’’ değerleri  t2= 15°C ve 
p2=1,01325 bar’dır.
‘’combustion reference condition’’: t1, p1.Doğal gazın 
yanması ile birlikte henüz herhangi bir ısı transferinin 
olmadığı ilk durumdaki sıcaklığa ‘’adiabatic flame 
temperature ‘’ denilmektedir. İşte doğal gazın 
yandığı esnada açığa çıkan ısı enerjisini transfer 

ederek,’’Products of combustion’’ın son sıcaklık ve 
basınç koşullarını ‘’combustion reference condition’’ 
olarak adlandırabiliriz. Burada bu ‘’products of 
combustion’’ın içeriğindeki suyun buhar fazında olması 

durumunda ‘’interior calorific value-alt ısıl değer ve 
söz konusu suyun yoğuşturularak alınmış olduğu 
durumuna ise ‘’superior calorific value-üst ısıl değer’’ 
denilmektedir.

ISO 6976-1 ‘de p1 ve p2 için 1,01325 bar değeri 
belirtilmiştir. Ancak t1 ve t2 için birçok farklı değere 
göre ısıl değer hesaplanması yapılabilmektedir.

t1 değeri için :15°C; 0°C; 25°C; 20°C değerleri mevcuttur.
t2 değeri için ise 15°C; 0°C;20°C değerleri mevcuttur.
Doğal Gaz ısıl değer ve density değeri hesaplanırken 
sırasıyla;

1- Hacimsel % olarak verilmiş olan doğal gaz 
bileşenlerinin toplamı %100 olacak şekilde listelenir.
Hacimsel olarak gaz bileşen örneği;

2- Aşağıda bulunan tablo ve yukarıda bulunan hacimsel 
% tablosu vasıtasıyla her bir bileşenin moleküler ağırlığı 
bulunur.

NOT: ISO 6976-1 :1995 standardı sayfa 10, Tablo’1 
den alınmıştır.
3- ISO 6976-1:1995 Sayfa 11: Tablo 2’de bulunan 15°C 
,1,01325 bar sütununda bulunan ‘’√z ‘’ değerleri ve 

yukarıda verilen hacimsel gaz bileşen tablosundaki 
değerler vasıtasıyla karışıma ait ‘’Z’’ Compressibility 
factor bulunur.

4- ISO 6976-1 :1995 sayfa 14: Tablo 5’de çeşitli ‘’t1/t2’’ 
değerleri için her bir bileşenin ‘’interior’’ ve ‘’superior’’ 
calorific değer verilmektedir. Bu tabloda her bileşenin 
hacimsel olarak kalorifik değeri verilmiştir. Bu tablodaki 
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birimler ‘’MJ/m3’’ değerindedir ve bir bileşenin kısmi 
ısıl değerleridir. Bu tabloda bulunan ‘’t1/t2’’ seçenekleri 
şunlardır.

Tablo 5: sütun 1: t1/t2 =15/15
Tablo 5: sütun 2: t1/t2 =0/0
Tablo 5: sütun 3: t1/t2 =15/0
Tablo 5: sütun 4: t1/t2 =25/0
Tablo 5: sütun 5: t1/t2 =20/20
Tablo 5: sütun 6: t1/t2 =25/20

Ülkemizde kullanılan doğal gazın ısıl değer 
hesaplamalarında Tablo 5, sütun 1 değeri olan ‘’15/15’’ 
kullanılmaktadır. Yani doğal gazın 15°C sıcaklık ve 
1,01325 bar referans koşullarında ölçümü ve aynı 
şekilde oluşan yanma ürünlerinin 15°C sıcaklığa kadar 
soğutulması durumunda elde edilecek ısı miktarıdır.

Tablo 5: Sütun 1, 15/15 değerleri aşağıdaki gibidir. 
Bu tabloda bulunan değelere ait birimler (Mj/m3) 
birimindedir.
 

Ülkemizde kullanılan ve 9155 kcal/sm3 referans üst ısıl 
değeri kullanılarak faturalandırılan doğal gaz, ISO 6976-
1 tablo 5, sütun 1’deki ‘’t1/t2’’ referans koşullarındaki 
değerler dikkate alınarak belirlenmiştir.

Bu sebeple;
1- Tüm enerji verimliliği projelerinde, kazan performans 
testlerinde tüketilen doğal gazın ısıl değeri 9155 kcal/
sm3 olarak alınıyor ise kazan bacasından duman gazı 
vasıtasıyla kaybedilen enerji hesaplamalarında ‘’15°C’’ 
sıcaklık değeri referans alınmalıdır. Örneğin kazan baca 
gazı çıkış sıcaklığı 160°C ise kazanın baca gazından 
dolayı oluşan ısı kaybı hesaplanırken kullanılan 
m*Cp*(ΔT) formülündeki ΔT değeri 160-15°C olarak 
değerlendirilmeli ve Cp değeride 160°C  ve 15°C’nin 
oluşturduğu Cp mean değeri olmalıdır. 
Özellikle kazan en-direk verim hesaplamalarında bu 
hususa dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

2- Özellikle yurtdışından sipariş edilen brülör, gaz 
motoru ve gaz türbinlerinin tüm hesaplamaları için ısıl 
değer olarak 9155 kcal/sm3 kullanılmalı ve bu değerinin 
ISO 6976-1 tablo 5, sütun 1 koşullarında olduğu 
belirtilmelidir.
Ekipman datasheetleri buna göre oluşturulmalı ve 

özellikle oluşan duman gazı bu değerler dikkate 
alınarak belirtilmelidir.

3- Enerji Verimliliği kanunu ve buna bağlı alt 
yönetmelikler bağlamında verilen Enerji Yöneticiliği 
eğitimlerinde öğrencilere bu husus altı çizilerek 
anlatılmalıdır. Bu hususta verilen eğitimlerde kullanılan 
referans koşullar ülkemizde kullanılan doğal gazın 
referans koşullarında olması doğru olacaktır.

Özellikle 2007 yılında katılmış olduğumuz ‘’Enerji 
Yöneticiliği ‘’ eğitiminde kullanılan eğitim materyallerini 
geriye dönük olarak incelediğimizde, özellikle fırın 
hesaplama excel dosyalarında kullanılan ısıl değer 
hesaplamalarında her bir bileşene ait kısmi ısıl 
değerlerini incelediğimizde ISO 6976-

1: Tablo 5 sütun 2’de (‘’t1/t2 ‘’= 0°C / 0°C’’) bulunan 
bileşen kısmi ısıl değerlerine denk geldiğini 
görmekteyiz. 2021 yılında şirket olarak Enerji Yöneticiliği 
eğitimine göndermiş olduğumuz arkadaşların eğitim 
notlarını incelediğimizde eğitim esnasında yapılan 
örnek ısıl değer hesaplamalarında tablo:5 sütun 2 
değerlerinin kullanılmaya devam ettiğini görüyoruz. 

Referanslar:
1: ISO 6976-1 Natural gas — Calculation of calorific 
values, density, relative density and Wobbe index from 
composition
2: Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Perakende 
Satışlarında Fiili Üst Isıl Değerin Uygulanması Hakkında 
Tebliğ (31/12/2002)



Avrasya Kojenerasyon Konferansı
 

22 Eylül 2022
İstanbul

www.eurasiacogen.com

Türkiye Kojenerasyon Derneği 
tarafından düzenlenmektedir.



Makale

Sayı: 13 | Nisan - Haziran 2022 26

Ülkemizin toplam 100.000 Megawata
ulaşan kurulu gücünün yaklaşık % 5’ini
kojenerasyon santralleri oluşturmaktadır. 
Elektrik ve ısı türevlerini eşzamanlı olarak %90’a varan bir verimlilikle üreten kojenerasyon santralleri en yaygın olarak kimya, 
demir/çelik, tekstil ve gıda sektörlerinde kullanılmaktadır. Ülkemizin ihracat gücünün belkemiğini oluşturan bu sektörlerin sürdürüle-
bilirliğinin sağlanabilmesi ve ihracatta rakabetçi olabilmeleri için kesintisiz ve verimli enerji şarttır.  Sanayi ve hizmet sektörlerinde 
enerji üretiminde yüksek verimliği sağlayan kojenerasyon tesislerinin ilave yararları yerinde üret-yerinde tüket kavramı yoluyla iletim 
ve dağıtım kayıplarını önlemesi ve atmosfere salınan zararlı sera gazlarını en az %33 oranında azaltmasıdır.

Özelikle yaz aylarında artan elektrik talebinin kaliteli ve kesintisiz karşılanması için kojenerasyon tesislerinin tam kapasite çalışması 
kritik öneme sahiptir. 

Sektör Kurulu Güç (MW)

Toplam 5.484,26

Turizm/Otelcilik 
Hizmet
Tarım
Havalimanı
Çimento/Alçı
Seramik/Cam
Sağlık
Plastik
Petrokimya
Diğer
Rafineri
Biyogaz/Fermantasyon
Kağıt/Orman
Şeker/Gıda
Demir Çelik/Metal
Tekstil/Dokuma
Kimya

35,42
41,05
48,88
49,12
72,36
125,1

153,96
208,08
234,61
245,62
404,58
459,19
474,76
613,41

636,92
832,49
848,71

35,42 41,05 48,88 49,12 72,36 125,1 153,96 153,96 234,61 245,62 404,58 459,19 474,76 613,41 636,92 832,49 848,71

KimyaTurizm/
Otelcilik 

Hizmet Tarım Havalimanı Çimento/
Alçı

Seramik/
Cam

Sağlık Plastik Petrokimya Diğer Rafineri Biyogaz/
Fermantasyon

Kağıt/
Orman

Şeker/
Gıda

Demir Çelik/
Metal

Tekstil/
Dokuma



ÜYELERİMİZİ  T A N I YA L I M
ABİDİN VOLKAN KARAÇALI - PAZARLAMA GENEL MÜDÜRÜ
AKSA JENERATÖR 

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olan Abidin Volkan Karaçalı, İsviçre’de Cenevre Üniversitesi İktisadi ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi’nde Şirket Yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. 2006 yılında iş hayatına başlayan Karaçalı, 
Vestel Dış Ticaret A.Ş.’de 5 yıl süresince Satış Sorumluluğu, takip eden 5 yılda Ortadoğu, Afrika, Hindistan, Asya 
Pasifik, Amerika ve Uzak Doğu bölgelerini kapsayacak şekilde Bölge Satış Müdürlüğü ve son olarak 5 yıl boyunca 
Vestel Ticaret A.Ş.’de satış, pazarlama ve iş geliştirme faaliyetleri ağırlıklı olmak üzere Genel Müdür Yardımcılığı 
görevlerini yürütmüştür. Fransızca ve İngilizce bilen Karaçalı, 2020 Kasım ayından itibaren 176 ülkeye satış 
gerçekleştiren Aksa Jeneratör’de yurt içi ve yurt dışı tüm pazarlama faaliyetlerini yönetmektedir. 

CEM S. MUSLULAR - ELEKTRIK MÜHENDISI (MSC), GENEL MÜDÜR
ESCO SOLAR 

1971 Balıkesir doğumludur, İlk, Orta ve Lise Eğitimini Balıkesir’ de, Ön Lisans, Lisans Eğitimlerini İzmir’ de, Yüksek Lisans Eğitimini Moskova’ 
da tamamlamıştır. Aktif meslek hayatına yurt dışında başlayan Muslular, uzun yıllar ulusal ve uluslararası platformda, enerji projelerinin 
geliştirme, uygulama ve işletme süreçlerinde farklı enerji ve taahhüt firmaların yurt içi ve yurt dışı yönetim kademelerinde görev almıştır. 
Yurt dışında edinmiş olduğu enerji üretim sistemleri model ve uygulamalarına yönelik deneyimlerini, ülkemizde 
değerlendirmek amacıyla, 18 yıllık yurt dışı macerasının ardından mesleğine ve çalışmalarına Türkiye’ de devam 
etme kararı almıştır.

Özellikle son yıllarda ESCO alanında çalışmalarına ağırlık vererek kojenerasyon ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayalı üretim yöntemleri üzerinde projeler geliştirmekte ve hayata geçirmektedir. Bu çerçevede farklı kurum ve 
kuruluşlar adına Türkiye’de ilk lisanssız trijenerasyon projesini ve ESCO modeliyle doğal gaz odaklı yerinde üretim 
sistemlerine yönelik en büyük uygulama portfolyosunu geliştirerek hayata geçirmiştir.  Ulusal FVTP Kurucu Üyesi ve 
Kojentürk Danışma Kurulu Üyesi olan Muslular, evli ve iki çocuk babasıdır.

EFECAN ÜLKÜ - ENERJİ SİSTEMLERİ İŞ KOLU MÜDÜRÜ
YANMAR TÜRKİYE 

2008 yılında Pamukkale Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden mezun olup, yüksek lisansını 2017 yılında Ege Üniversitesi’nde 
İşletme alanında tamamlamıştır.

İş hayatına enstrüman satış ve takiben DCS kontrol sistemleri proje mühendisi olarak Yokogawa’da başlamıştır. 
Enerji sektörüne başlaması ise 2011-2017 yılları arasında Borusan Güç Sistemleri’nde standby jeneratör 
uygulamaları ve kojenerasyon sistemleri satış faaliyetleri alanında olmuştur.

Kariyerine 2017 yılından beri Yanmar Türkiye, Enerji Sistemleri İş Kolu Müdür’ü olarak devam Ülkü, lokal ve 
uluslararası EPC projeleri geliştirmek üzere Yanmar Türkiye’nin mühendislik ve rekabetçi tedarik kaynağını 
kullanarak, Japonya ile iş birliğini arttıran çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca firmanın enerji departmanın 
kurulumunu da gerçekleştirmiştir.
 

27Sayı: 13 | Nisan - Haziran 2022 

Ülkemizin toplam 100.000 Megawata
ulaşan kurulu gücünün yaklaşık % 5’ini
kojenerasyon santralleri oluşturmaktadır. 
Elektrik ve ısı türevlerini eşzamanlı olarak %90’a varan bir verimlilikle üreten kojenerasyon santralleri en yaygın olarak kimya, 
demir/çelik, tekstil ve gıda sektörlerinde kullanılmaktadır. Ülkemizin ihracat gücünün belkemiğini oluşturan bu sektörlerin sürdürüle-
bilirliğinin sağlanabilmesi ve ihracatta rakabetçi olabilmeleri için kesintisiz ve verimli enerji şarttır.  Sanayi ve hizmet sektörlerinde 
enerji üretiminde yüksek verimliği sağlayan kojenerasyon tesislerinin ilave yararları yerinde üret-yerinde tüket kavramı yoluyla iletim 
ve dağıtım kayıplarını önlemesi ve atmosfere salınan zararlı sera gazlarını en az %33 oranında azaltmasıdır.

Özelikle yaz aylarında artan elektrik talebinin kaliteli ve kesintisiz karşılanması için kojenerasyon tesislerinin tam kapasite çalışması 
kritik öneme sahiptir. 

Sektör Kurulu Güç (MW)

Toplam 5.484,26

Turizm/Otelcilik 
Hizmet
Tarım
Havalimanı
Çimento/Alçı
Seramik/Cam
Sağlık
Plastik
Petrokimya
Diğer
Rafineri
Biyogaz/Fermantasyon
Kağıt/Orman
Şeker/Gıda
Demir Çelik/Metal
Tekstil/Dokuma
Kimya

35,42
41,05
48,88
49,12
72,36
125,1

153,96
208,08
234,61
245,62
404,58
459,19
474,76
613,41

636,92
832,49
848,71

35,42 41,05 48,88 49,12 72,36 125,1 153,96 153,96 234,61 245,62 404,58 459,19 474,76 613,41 636,92 832,49 848,71

KimyaTurizm/
Otelcilik 

Hizmet Tarım Havalimanı Çimento/
Alçı

Seramik/
Cam

Sağlık Plastik Petrokimya Diğer Rafineri Biyogaz/
Fermantasyon

Kağıt/
Orman

Şeker/
Gıda

Demir Çelik/
Metal

Tekstil/
Dokuma




